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Wyjaśnienia administracyjne
Termin „On” lub „Jego” jako oznaczenie osoby/funkcji należy interpretować jako
„On”/„Jego” lub „Ona”/„Jej”. W tekście nie ma różnic ze względu na płeć.
Dokument został przetłumaczony na języki niemiecki , francuski i hiszpański, w przypadku
wątpliwości, co do poprawności różnych wersji językowych, rozstrzygającą jest wersja
angielska.

Wykaz użytych skrótów:
FCI

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna

CSS

Komisja FCI ds. wyścigów chartów

FCI-CACIL wniosek do tytułu Międzynarodowego Championa Wyścigów
FCI-CACIB wniosek do tytułu Międzynarodowego Championa Piękności
DISQ/R dyskwalifikacja na wyścigach na torze
DISQ/C dyskwalifikacja na wyścigach terenowych (coursing)
DISM/R wykluczenie z zawodów – wyścigi na torze
DISM/C wykluczenie z zawodów – wyścigi terenowe (coursing)
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1. Postanowienia ogólne
1.1 Cele Regulsaminu
Celem niniejszego regulaminu jest ujednolicenie zasad przeprowadzania wyścigów
torowych i terenowych [coursingów] w ramach FCI. Zawiera on obowiązkowe dla
wszystkich organizacji krajowych warunki przeprowadzania zawodów rangi
międzynarodowej.
1.2 Ochrona zwierząt
Zdrowie i bezpieczeństwo zwierząt powinno stanowić nadrzędną dewizę dla
organizatorów i uczestników wyścigów torowych i terenowych (dalej coursing).
Należy zawsze przestrzegać dobrostanu psów. Zgodnie z tą zasadą należy chronić
psy przed niepotrzebnymi biegami. Właściciel ma prawo w każdym momencie
wycofać swojego psa z wyścigu lub coursingu.
1.2.1 Wymagania dotyczące zdrowia
Organizator zapewnia na zawodach lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii musi być
obecny i gotowy do interwencji przez cały czas trwania zawodów. Jeśli organizator
nie zapewni lekarza weterynarii, zawody należy przerwać. Należy przestrzegać
wytycznych dotyczących obowiązków lekarza weterynarii zawartych w punkcie 7.5.
Jeśli weterynarz uzna, że zdrowie psa jest zagrożone, sędzia/ sędziowie są
zobowiązani do wykluczenia psa z dalszego uczestnictwa w wyścigach/coursingu.
Psy w wieku poniżej 2 roku życia i powyżej 6 roku życia muszą przejść kontrolę
weterynaryjną przed drugą turą zawodów lub biegiem finałowym w wyścigach.
Psy z chorobami zakaźnymi nie mają wstępu na teren zawodów. Psy, którym
podawano jakiekolwiek leki oraz psy z kontuzjami nie mogą startować w zawodach.
Ponadto, suki grzejące się ( w cieczce), pokryte i ciężarne oraz suki, które dopiero co
zakończyły laktację nie mogą startować w zawodach. Takie wykluczenie obowiązuje
do 12 tygodni od urodzenia przez sukę miotu. W przypadku złamania powyższych
zasad, krajowa organizacja kynologiczna jest zobowiązana nałożyć na wszystkie psy
właściciela zakaz startów w zawodach międzynarodowych przez okres co najmniej 6
miesięcy. Jeśli pies, którego dotyczy zakaz zmieni właściciela, zakaz nie zostanie
uchylony.
Zabronione są jakiekolwiek próby zmiany naturalnego wyglądu psa lub jego
wydajności. Zakazane są wszelkie formy dopingu. Na wszystkich zawodach opisanych
w niniejszym Regulaminie obowiązuje przestrzeganie "Międzynarodowych
Wytycznych FCI dotyczących Dopingu Psów”, dodatkowe informacje zawiera punkt
1.9.
1.2.2

Kagańce i czapraki

Używanie kagańców i czapraków podczas biegów jest obowiązkowe dla wszystkich
ras. Inne elementy ubioru, akcesoria i niezgodne z regulaminem oklejenie taśmą
(ang.taping) muszą zostać zdjęte z psa przed wejściem do strefy przygotowawczej.
Obroże i smycze należy zdjąć bezpośrednio przed startem stosując się do instrukcji
9

startowego. Zabronione jest stosowanie obroży zaciskowych, dopuszczone jest
używanie tzw. obroży coursingowych (zobacz załącznik 7.4)
1.2.3

Oklejanie (ang.taping)

Dozwolone jest oklejanie przednich łap w celu ochrony piątego palca przed
kontuzjami. Zezwala się również na oklejanie wewnętrznej strony uda (jak na
załączonym zdjęciu). Naklejanie plastrów na przednie łapy należy przeprowadzić
zgodnie z zamieszczonym poniżej rysunkiem. Osoby funkcyjne w strefie
przygotowawczej mają za zadanie sprawdzić czy plastry zostały przyklejone
prawidłowo. Plastry/taśmy muszą być usunięte po biegu. Niedozwolone jest
oklejanie terapeutyczne. Oklejanie mające na celu ukrycie kontuzji jest surowo
zabronione i jeśli opinia lekarza weterynarii potwierdzi takie działanie, pies musi
zostać wykluczony z udziału w zawodach. Krajowa organizacja kynologiczna jest
zobowiązana nałożyć na wszystkie psy właściciela zakaz startów w zawodach
międzynarodowych przez okres co najmniej 6 miesięcy. Właściciel zostanie ukarany
w sposób analogiczny do sankcji nakładanych w przypadku wykrycia dopingu.

Plaster na przedniej łapie jest umieszczony wokół piątego palca,
Nie może być używany do podtrzymywania łapy.

Tylne łapy mogą być oklejane, aby zapobiec zapaleniu
okostnej kości piszczelowej.
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1.3 Zastrzeżone nazwy, przyznanie terminu, opłaty
1.3.1 Zastrzeżone nazwy
Nazwy „Międzynarodowe Torowe Wyścigi Chartów” i „Międzynarodowe Terenowe
Wyścigi Chartów (coursing)” mogą otrzymać tylko te imprezy, których termin i
miejsce zostały zgłoszone krajowej organizacji kynologicznej i które zostały
zatwierdzone przez FCI / CSS.
1.3.2 Odmowa przyjęcia zgłoszenia zawodów
Zgłoszenie zawodów może zostać odrzucone przez FCI gdy:
a) dany termin został już przyznany innej organizacji kynologicznej;
b) nie ma gwarancji, że krajowa organizacja kynologiczna przeprowadzi zawody
prawidłowo.

1.4 Przyjęcie na zawody, uprawnienia do startów
1.4.1 Przyjęcie psów na międzynarodowe torowe i terenowe wyścigi chartów
a) Do startów uprawnione są wszystkie rasy chartów z grupy 10. FCI. Psy są
zgłaszane do dwóch różnych klas - klasy FCI-CACIL i klasy CSS. Wymagania formalne
uprawniające do startu w powyższych klasach omawia niżej punkt 1.4.2/8. Psy
startujące w klasie CSS nie są uprawnione do ubiegania się o CACIL. Z kolei pies
spełniający wymogi klasy FCI-CACIL nie może startować w klasie CSS.
b) Rasy należące do grupy 5 FCI (pies faraona, cirneco dell’Etna, podenco z Ibizy i
podenco kanaryjski) mogą zostać zgłoszone na międzynarodowe torowe lub
terenowe wyścigi chartów wyłącznie do klasy CSS.
1.4.2. Warunki formalne dopuszczenia do startu w międzynarodowych
torowych i terenowych wyścigach chartów
Do startu w wyścigach uprawnione są charty spełniające następujące warunki:
1. Pies musi być wpisany do księgi rodowodowej lub księgi wstępnej uznawanej
przez FCI.
2.Pies musi posiadać ważną licencję wyścigową z adnotacją o klasie, w której
startuje.
3. Wiek minimalny :
• dla whippetów i charcików włoskich, cirneco dell'Etna : 15 miesięcy
• dla pozostałych ras : 18 miesięcy
4. Górna granica wieku:
• do końca sezonu wyścigów torowych/coursingów, w którym pies ukończy 8
lat
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5. Pies może być zgłoszony tylko pod nazwiskiem właściciela widniejącym w
licencji.
6. Właściciel musi być członkiem krajowej organizacji kynologicznej należącej do
FCI.
7. Wygląd zewnętrzny psa nie może być sztucznie zmieniony (np. jego naturalny
włos nie może być obcięty).
8. Warunki formalne dopuszczenia do startu w klasie FCI-CACIL:
Pies startujący w klasie FCI-CACIL musi posiadać licencję FCI-CACIL. Taka licencja
musi zostać wydana przez krajową organizację kynologiczną, która potwierdzi
spełnienie następujących warunków:
zdobycie w wieku minimum 12 miesięcy co najmniej jednej oceny
“bardzo dobrej” (w dowolnej klasie) na wystawie rangi krajowej lub
międzynarodowej
zdobycie co najmniej jednej oceny “bardzo dobrej” w klasie pośredniej,
otwartej, użytkowej lub championów na wystawie międzynarodowej.
Oceny muszą pochodzić od sędziów różnej narodowości.
9. Okres przejściowy. Do 2022.12.31 warunkiem dopuszczenia do startu w klasie
FCI-CACIL jest uzyskanie co najmniej jednej oceny “bardzo dobrej” w klasie
pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów na wystawie międzynarodowej.
W przypadku psów, które nie posiadają jeszcze licencji CACIL, karta z oceną z
wystawy musi być wysyłana każdorazowo przy zgłoszeniu na zawody FCI-CACIL.
10. Warunki formalne dopuszczenia do startu w klasie CSS: psy startujące w
klasie CSS muszą posiadać licencję CSS. Taka licencja musi zostać wydana przez
krajową organizację kynologiczną. Wyniki z wystaw nie są wymagane.

1.5 Licencje
1.5.2 Adnotacje w książeczkach licencyjnych
Licencję wystawiają organizacje kraju, w którym właściciel psa posiada miejsce
stałego zamieszkania. Zaleca się wystawienie osobnych licencji dla każdej dyscypliny.
Muszą one zawierać następujące informacje zarówno w języku narodowym jak i po
angielsku:
rasa, płeć, nazwa psa, numer księgi rodowodowej, klasa FCI-CACIL lub CSS, data
urodzenia i, jeżeli to możliwe, numer tatuażu lub chipu, nazwisko i dokładny adres
właściciela. Krajowa organizacja kynologiczna jest odpowiedzialna za sprawdzenie
czy pies spełnia warunki do występowania w klasie FCI-CACIL.
1.5.3 Wymogi dotyczące psychiki psa ubiegającego się o licencję
Licencję wyścigową ważną na międzynarodowych wyścigach torowych i coursingach
wystawioną przez właściwą krajową organizację kynologiczną, może otrzymać
wyłącznie pies, który nie przejawia podczas biegu agresji wobec innego psa i jest
zainteresowany tylko ściganiem wabika w towarzystwie innych psów. W przypadku,
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gdy w kraju członkowskim FCI nie organizuje się wyścigów torowych lub coursingów
chart może uzyskać licencję wyścigową w kraju sąsiednim.
1.6 Ogłaszanie zawodów
1.6.1 Typy zawodów
Jeśli zawody zostaną ogłoszone jako wyścigi lub coursing rangi międzynarodowej,
wytyczne FCI będą się odnosić do wszystkich startujących psów wszystkich ras
zawartych w ogłoszeniu zawodów, nawet jeśli zostanie zgłoszonych mniej niż 6 psów
w danej rasie.
1.6.2 Ogłaszanie zawodów
Ogłoszenie musi zawierać następujące informacje:
1. Organizator, miejsce, data, godzina rozpoczęcia rejestracji psów i rozpoczęcia
zawodów (patrz punkt 7.5.1).
2. Nazwisko komisarza wyścigów/coursingu i nazwiska sędziów coursingowych.
3. Dane kontaktowe organizatora.
4. Wysokość opłaty startowej.
5. Rodzaj zawodów.
6. Przewidziane nagrody, godzinę ogłoszenia wyników oraz wręczania nagród.
7. Termin zamknięcia przyjmowania zgłoszeń.
8. Zastrzeżenie odpowiedzialności zgodnie z pkt. 1.10.
9. Przepisy dotyczące dopingu (patrz również pkt 1.9 Doping).
10. Dla wyścigów torowych: dane toru wyścigowego (długość, kształt, promienie
łuków, rodzaj podłoża, technika prowadzenia wabika), sposób pomiaru czasu,
opis przebiegu wyścigów według pkt. . 2.1. Jeśli występuje podział na podklasy w
systemie CSS (płeć, czas lub waga), zgodnie z punktem 2.2.1.3.
11. Dla wyścigów terenowych: informacje o coursingu (rodzaj nawierzchni/
podłoża, długość trasy, sposób ciągnięcia wabika, przeszkody (patrz pkt 3.3) i
rodzaj naciągu wabika (zamknięty lub otwarty).
1.6.3 Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy może mieć formę online lub papierową i ma zawierać
wszystkie informacje wymienione w pkt 7.1. Formularz zgłoszeniowy powinien
zawierać następujące zdanie:
“Zgłaszając psa na zawody międzynarodowe właściciel zgadza się na przestrzeganie
wszystkich punktów Międzynarodowego Regulaminu Wyścigów Torowych i
Terenowych”.
1.7 Wycofanie zgłoszonych psów, absencja osób funkcyjnych
1.7.1 Wycofanie zgłoszonych psów
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Komisarz wyścigu musi być powiadomiony przed rozpoczęciem imprezy o tym, że
zgłoszony pies nie może wziąć udziału w wyścigach. Niezależnie od okoliczności
każde zgłoszenie musi być opłacone, jeśli pies został wycofany po terminie
zamknięcia przyjmowania zgłoszeń.
1.7.2 Absencja osób funkcyjnych
Osoby funkcyjne mają obowiązek poinformowania komisarza zawodów przed
rozpoczęciem imprezy o ewentualnych przeszkodach w pełnieniu wyznaczonej
funkcji, lub o okolicznościach, które mogą z ich winy spowodować opóźnienie
zawodów. Wcześniejsze opuszczenie stanowiska jest możliwe wyłącznie po
powiadomieniu i za zgodą komisarza zawodów.
1.8 Wyniki i decyzje komisji sędziowskiej/sędziego podejmowane w trakcie
zawodów
Na zawodach FCI/CSS dozwolone są jedynie następujące adnotacje i skróty w książeczkach

licencyjnych:
1.
2.
3.
4.
5.

Lokata/ wynik punktowy
Wycofanie przez właściciela/handlera (WDR)
Wycofanie ze względów zdrowotnych/medycznych (MWDR)
Wykluczenie z zawodów (DISM)
Dyskwalifikacja (DISQ)

Decyzję o dyskwalifikacji, zgodną z niniejszym regulaminem, mogą podjąć wyłącznie
sędziowie. O nałożeniu kary decydują sędziowie większością głosów. W przeciwnym
razie, kara nie może zostać nałożona.
1.8.1 Podstawy wykluczenia z zawodów
Osoby funkcyjne muszą wykluczyć z zawodów w danym dniu psy, które:
1.

Zatrzymują się podczas biegu (nie z przyczyn problemów technicznych)
lub pozostają obok właściciela po sygnale do startu.
2. Muszą być pobudzane do biegu lub przejścia linii mety przez okrzyki,
gesty, gwizdy lub inne zachowania.
3. Podążają za innym psem, nie za wabikiem.
4. Są w kondycji niepozwalającej na kontynuowanie zawodów, co
potwierdza opinia lekarza weterynarii.
5. Nie stawiają się na start biegu.
1.8.2 Podstawy dyskwalifikacji
Osoby funkcyjne muszą zdyskwalifikować psy, które:
1. Atakują lub próbują atakować inne psy. Psy atakujące to takie, które nie
skupiają się na wabiku tylko atakują konkurenta lub próbują go atakować,
by ten nie mógł podążać za wabikiem. Odnosi się do również do
ponawianych na torze/ parkurze prób przeszkadzania konkurentowi w
prawidłowym biegu. Krótkie/przelotne spojrzenie na konkurenta jest
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dozwolone. Natychmiastowa odpowiedź na atak napadniętego psa jest
dozwolona. Nie jest uważana za atak sytuacja, kiedy pies podczas wyścigu
na torze lub coursingu wkracza w tor biegu innego psa, aby zapewnić
sobie lepszą widoczność wabika, bez zamiaru atakowania, oraz interesuje
się wyłącznie wabikiem.
2. Próbują uciec. Pies próbuje uciec z toru lub parkuru. Psy uciekające to
takie, które nie podążają za wabikiem i opuszczają tor (albo wskakują na
teren ograniczający tor) lub parkur.
3. Zakłócają przebieg wyścigu. Jeśli pies zatrzymuje się podczas biegu (na
torze wyścigowym) i powoduje zatrzymanie biegu przed metą, musi
zostać zdyskwalifikowany.
1.8.3 Odnotowywanie dyskwalifikacji/wykluczenia z zawodów
Dyskwalifikacja musi być wyraźnie wpisana w kartę licencyjną ze wskazaniem typu
zawodów (wyścigi torowe lub coursing). Po drugiej dyskwalifikacji w roku
kalendarzowym karta licencyjna zostaje przez organizatora zatrzymana i w ciągu 3
dni wysłana do sekretariatu krajowej organizacji kynologicznej kraju, w którym
właściciel psa posiada miejsce stałego zamieszkania. Do zapisu dyskwalifikacji należy
stosować następujący skrót: dyskwalifikacja = DISQ/R lub DISQ/C
Wykluczenie z zawodów musi być wyraźnie odnotowane w książeczce licencyjnej ze
wskazaniem typu zawodów. Jeśli pies otrzyma dwa następujące po sobie
wykluczenia z zawodów, warunkiem startu w zawodach rangi międzynarodowej jest
odbycie prawidłowego biegu próbnego ze sparingpartnerem posiadającym licencję.
Do zapisu wykluczenia należy stosować następujący skrót: wykluczenie = DISM/R
lub DISM/C.
1.8.4 Zakaz startów
1. (pierwsza) dyskwalifikacja w roku kalendarzowym: zakaz startu
jednodniowy
2. (dwie) dyskwalifikacje w roku kalendarzowym: zakaz startu 4 - tygodniowy
3. (trzy) dyskwalifikacje w roku kalendarzowym: zakaz startu 8 - tygodniowy
Jeżeli pies w ciągu dwóch kolejnych lat jest zdyskwalifikowany czterokrotnie, traci
licencję wyścigową. Ma możliwość odzyskania licencji po ponownym spełnieniu
wymogów regulaminowych. Jeżeli pies otrzyma jedną dyskwalifikację w ciągu
kolejnych dwóch lat, ponownie traci licencję wyścigową i nie może ubiegać się o jej
odnowienie.
1.8.5 Wykroczenia właścicieli psów lub handlerów
Komisarz wyścigów torowych /coursingów w porozumieniu z Komisją sędziowską
ma prawo wykluczyć z wyścigów oraz zażądać opuszczenia terenu przez osoby,
które nie stosują się do poleceń osób funkcyjnych, znieważając je, lub zachowują się
nieodpowiednio. O takich incydentach organizator musi powiadomić swoją krajową
organizację kynologiczną oraz organizację kynologiczną kraju, w którym
właściciel/handler posiada miejsce stałego zamieszkania.
15

1.9 Doping
1.9.1 Zasady ogólne
Każdy rodzaj dopingu jest zabroniony.
Testy antydopingowe mogą być przeprowadzone na każdych wyścigach torowych i
coursingach. Jeżeli właściciel zgłasza swojego psa na taką imprezę, wyraża tym
samym zgodę na poddanie kontroli antydopingowej swojego psa. Zasady
przeprowadzania kontroli antydopingowej określają przepisy krajowej organizacji
kynologicznej państwa, w którym odbywają się zawody.
Krajowa organizacja kynologiczna, która przeprowadziła testy antydopingowe,
zobowiązana jest poinformować o wynikach testów właściciela psa oraz FCI, które z
kolei powiadamia o nich wszystkie inne krajowe organizacje kynologiczne.
Obowiązują zapisy zawarte w “Międzynarodowych wytycznych FCI dotyczących
dopingu psów’.
1.9.2 Przeprowadzanie kontroli antydopingowej na zawodach
Przy podejrzeniu stosowania dopingu, osoby funkcyjne, w porozumieniu z
dyżurującym na zawodach lekarzem weterynarii, mogą zarządzić kontrolę
antydopingową. Właściciel psa jest zobowiązany doprowadzić psa na kontrolę. Jeżeli
test wykaże stosowanie dopingu, kosztami badania obciąża się właściciela psa.
1.9.3 Kontrola antydopingowa na Mistrzostwach FCI
Na Mistrzostwach Świata w wyścigach torowych i coursingu kontrole
antydopingowe są obowiązkowe. Przeprowadza się je według procedur
obowiązujących w kraju organizatora, ustanowionych przez krajową organizację
kynologiczną.
Jeżeli krajowa organizacja kynologiczna nie wywiąże się z tego obowiązku, zostaje
ukarana odebraniem na 2 lata prawa organizacji międzynarodowych wyścigów
torowych i coursingów .
1.9.4 Kary za stosowanie dopingu
Każda krajowa organizacja kynologiczna jest zobowiązana nałożyć na właściciela i
jego psa kary zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi dopingu. Krajowa
organizacja kynologiczna, do której należy właściciel psa, informuje o
zastosowanych sankcjach FCI, które z kolei prześle tę informację do wszystkich
krajów członkowskich.
Organizacji krajowej, która nie zastosuje sankcji, zostanie odebrane na 2 lata prawo
do organizowania międzynarodowych wyścigów torowych lub coursingów. CSS
przedstawia Zarządowi FCI propozycję daty rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia.
1.10 Odpowiedzialność
Ani organizator, ani osoby funkcyjne nie odpowiadają za wypadki psów, ich
właścicieli oraz osób funkcyjnych. Zwolnienie od odpowiedzialności obejmuje
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również przypadki ucieczki psów. Właściciel psa nie odpowiada za to, gdy jego pies
w czasie biegu na torze lub w czasie coursingu spowoduje zranienie innego psa. W
innych przypadkach właściciel w pełni odpowiada za szkody spowodowane przez
jego psa.
1.11 Protesty
Decyzje sędziów oraz wyniki są ostateczne i niepodważalne.
1.12 Zasady etyczne obowiązujące osoby funkcyjne
1.12.1 Zasady ogólne
Każda z osób funkcyjnych odgrywa ważną rolę w międzynarodowym charcim
sporcie. Mają się wyróżniać nienagannym zachowaniem i wzbudzać zaufanie. Mają
być bezstronne i obiektywne. Osoby funkcyjne muszą zawsze wypełniać swoje
obowiązki ze starannością i okazywać szacunek współpracownikom i uczestnikom
zawodów.
Wszystkie osoby funkcyjne ma cechować przyjazne acz stanowcze podejście do
uczestników zawodów. Osoby funkcyjne są zobowiązane do starannego zapoznania
się ze wszystkimi zapisami niniejszego regulaminu.
Sprawowanie funkcji odbywa się zgodnie z zasadami i przepisami regulaminów FCI.
1.12.2 Zasady uczciwości
Wszystkie osoby funkcyjne muszą wykazywać się uczciwością. Wszystkich
uczestników zawodów należy traktować na równych zasadach i z szacunkiem.
Zakazuje się faworyzowania niektórych psów (np. poprzez dodawanie im punktów).
Osoby funkcyjne (członkowie komisji sędziowskiej, sędzia na mecie, obserwatorzy
toru, sędziowie), których psy lub psy należące do partnera bądź członka najbliższej
rodziny biorą udział w wyścigu/ coursingu nie mogą pełnić swoich obowiązków
podczas biegów w danej klasie/płci. Na ten czas należy ich zastąpić. Mogą oni
pozostać na terenie zawodów.
Należy unikać konfliktów interesów. Osoby funkcyjne pełnią swoje funkcje nie
kierując się swoimi korzyściami, ale w najlepiej pojętym interesem psów i charciego
sportu. Nie mogą wywierać wpływu na współpracowników ani nadużywać swojej
władzy.
W ramach swoich kompetencji sędziowie FCI nadają kwalifikacje FCI, przyznają
lokaty, tytuły i nagrody zgodnie z wytycznymi FCI na następujących rodzajach
zawodów:
organizowanych przez krajową organizację kynologiczną lub kluby z nią
stowarzyszone. W tym przypadku zaproszeni sędziowie muszą uzyskać zgodę
krajowej organizacji kynologicznej zgodnej z ich miejscem stałego zamieszkania;
organizowanych przez partnerów współpracujących z FCI lub kluby z nimi
stowarzyszone. W tym przypadku zaproszeni sędziowie również muszą uzyskać
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zgodę krajowej organizacji kynologicznej zgodnej z ich miejscem stałego
zamieszkania;
dodatkowo, sędziowie FCI mogą, nie występując w roli sędziów FCI, wziąć udział
w następujących zawodach:
o każdej imprezie organizowanej przez instytucje i kluby z nimi
stowarzyszone, niepowiązane w żaden sposób z FCI, które działają wedle
ustalonych przez siebie regulaminów. Nie mogą przyznawać żadnych
kwalifikacji, lokat, tytułów i nagród, które mogłyby sprawiać wrażenie
uznawanych przez FCI (na przykład wyniki i wyróżnienia otrzymane przez
psy na takiej imprezie nie dają uprawnień do rejestracji w FCI potomstwa
tego psa). Ponadto, powinni dać jasno do zrozumienia, że nie występują
w roli sędziów FCI.
1.12.3 Spożywanie alkoholu, narkotyków, itp.
Zabrania się osobom funkcyjnym spożywania narkotyków czy jakichkolwiek leków
(nie przepisanych przez lekarza), jak również picia alkoholu na 6 godzin przed
rozpoczęciem zawodów i w trakcie pracy na zawodach.
1.13 Pierwsza pomoc medyczna
Wyścigi torowe i coursingi FCI gromadzą często setki osób w miejscach, do których
dotarcie służb ratunkowych jest utrudnione. W związku z tym zalecane jest
zapewnienie na terenie zawodów środków do udzielania pierwszej pomocy
medycznej oraz uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy od władz
lokalnych.
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2. Regulamin wyścigów torowych
Wyścigi torowe pozwalają ocenić umiejętności charta w biegu w bezpośredniej
konkurencji z innymi psami, gdzie celem jest jak najszybsze pokonanie
wyznaczonego dystansu.
Wyścigi torowe są również testem użytkowości chartów pokazującym zachowanie
naturalnych instynktów polowania.
Ten rodzaj aktywności daje również psom szansę na realizację pasji do biegania i
pomaga zachować równowagę psychofizyczną.
2.1 Minimalna liczba psów, zasady przyznawania tytułów i wniosków CACIL,
sposób przeprowadzania zawodów
2.1.1 Minimalna liczba psów
Minimalna liczba psów w rasie na międzynarodowych wyścigach torowych wynosi 3,
w przypadku mniejszej liczby w rasie zostaną rozegrane biegi pokazowe.
Minimalna liczba psów w rasie lub podklasie wymagana do przyznania tytułu
(zwycięzcy CACIL lub zwycięzcy CSS, który przypada najszybszemu psu w biegu
finałowym w klasie lub podklasie) i certyfikatu CACIL wynosi 6. (podklasy opisane w
pkt 2.2.1.3)
2.1.2 Zasady przyznawania tytułu i wniosku CACIL
Pies, który może uzyskać tytuł lub certyfikat CACIL:
musi być jednym z pierwszych sześciu sklasyfikowanych psów
musi być w pierwszej połowie psów sklasyfikowanych w swojej klasie
lub rasie
musi uzyskać czas maksymalnie o 20% wolniejszy od rekordu toru
zanotowanego w oficjalnych zawodach w rasie lub płci. Rekordy toru
muszą być zatwierdzone przez krajową organizację kynologiczną.
Uwaga:, Jeżeli rekord toru w danej rasie nie jest dostępny należy go
wyliczyć na podstawie prędkości (m/s) najszybszego psa tej rasy na
ostatnich mistrzostwach świata na torze o tej samej nawierzchni
(trawa/piasek). Wartości tych prędkości zostaną podane przez CSS.
2.1.3 Sposób przeprowadzania zawodów
Każdy pies biorący udział w międzynarodowych wyścigach torowych biegnie w:
1. Biegu eliminacyjnym
2. Biegu finałowym
2.1.3.1 Bieg eliminacyjny
W biegu eliminacyjnym startują razem minimum 3 psy. Jeśli zachodzi taka
konieczność, dozwolone są biegi 4 lub 5 psów. Niedozwolone są biegi eliminacyjne 6
psów.
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Organizator ustawia biegi eliminacyjne w klasie lub podklasach CSS w następujący
sposób:
a) bieg eliminacyjny
Rejestracja psa do biegu jest oparta na najszybszym czasie danego psa uzyskanym
na 2 ostatnich zawodach torowych, wraz z informacją o dokładnej długości toru, na
którym pies przebiegł ten sam lub możliwie zbliżony dystans. Jeżeli pies nie
uczestniczył w 2 zawodach torowych, uwzględnia się czas z biegów licencyjnych.
Jeżeli nie są dostępne żadne czasy, psa umieszcza się na drugim miejscu w
środkowym biegu eliminacyjnym.
Średni czas oblicza się proporcjonalnie do dystansu biegu na danych zawodach. W
oparciu o wyliczony średni czas organizator zestawia bieg eliminacyjny 1 w klasach
i/lub podklasach CSS według metody “na zygzak” według schematu:
START 1

START 2

START 3

Pies 1

Pies 2

Pies 3

Pies 4

Pies 5

Pies 6

Pies 7

Pies 8

…

…

b) Finał
Finałowa klasyfikacja w klasie lub podklasach CSS może być ustalana na podstawie
biegów finałowych A, B, C,.... W finale biegnie razem minimum 3, a maksimum 6
psów.
Uwzględniając najszybszy czas każdego psa w biegu (biegach) finałowych,
organizator zestawia bieg (biegi) finałowe w klasie i/lub podklasach CSS według
metody “na zygzak”. Komisarz wyścigów w porozumieniu z komisją sędziowską,
biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa, ustala liczbę biegów finałowych.
Przykład:
Klasa składa się z 10 startujących psów. Biegi finałowe mogą być rozłożone w
następujący sposób:
6 psów w finale A i 4 psy w finale B
5 psów w finale A i 5 psów w finale B
4 psy w finale A i 6 psów w finale B
4 psy w finale A, 3 psy w finale B i 3 psy w finale C
...
Ostateczna klasyfikacja w klasie i/lub podklasach CSS jest ustalana na podstawie
czasów psów w ich biegach finałowych (A,B,C…). Jeżeli jeden lub wszystkie psy nie
mają odnotowanych czasów z innych finałów, o ostatecznej klasyfikacji decyduje
komisja sędziowska.
2.2 Podział według klasy, płci, i/lub podklas CSS – przyznawanie tytułów
Każda rasa biegnie osobno. Poniższe reguły są obowiązujące w obrębie jednej rasy.
Tytuły są przyznawane na danym wydarzeniu/ dotyczą danego dnia zawodów.
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2.2.1 Podział według klasy, płci i/lub podklas CSS – przyznawanie tytułów
2.2.1.1 Podział według klasy
a) Jeżeli w klasie CACIL zgłoszonych jest 6 lub więcej psów ORAZ 6 lub więcej
psów zgłoszonych do klasy CSS to klasa CACIL i CSS biegnie oddzielnie i jest
klasyfikowana osobno.
Wnioski i tytuły (przyznawane na płeć, jeżeli jest podział płci):
wniosek “CACIL i Res CACIL”
“(miejsce) Zwycięzca CACIL Wyścigów i Zwycięzca Res CACIL”
“(miejce) Zwycięzca CSS Wyścigów i Zwycięzca Res CSS “
Tytuły w rasie (najszybszy pies w obu klasach):
“(miejsce) Zwycięzca Rasy Wyścigów”
“(miejsce) Zwycięzca Płci Przeciwnej Wyścigów” (jeżeli jest podział na
płeć)
b) Jeżeli zgłoszonych jest łącznie więcej niż 6 psów, z czego 5 lub mniej psów w
klasie CACIL I/LUB 5 lub mniej psów w klasie CSS, wtedy klasy CACIL i CSS biegną
razem w mieszanej klasie CACIL-CSS. Psy tej klasy, która stanowi mniejszość są
dodawane do klasy lub podklas klasy będącej w większości.
Wnioski i tytuły (przyznawane na płeć, jeżeli jest podział płci):
wniosek “CACIL i Res CACIL”
“(miejsce) Zwycięzca CACIL Wyścigów i Zwycięzca Res CACIL”, jeżeli
startowało co najmniej 1 lub 2 psy z klasy CACIL
“(miejsce) Zwycięzca CSS Wyścigów i Zwycięzca Res CSS „, jeżeli
startowało co najmniej 1 lub 2 psy z klasy CSS
Jeżeli na imprezie wprowadzono w rasie podział ze względu na czas lub
wagę i zgłoszonych zostało co najmniej 12 psów, nie przyznaje się tytułów
w klasach CACIL i CSS zastępując je tytułami w podklasach CSS (patrz pkt
2.2.1.3).
Tytuły w rasie (najszybszy pies w klasie lub podklasie)
“(miejsce) Zwycięzca Rasy Wyścigów”
“(miejsce) Zwycięzca Płci Przeciwnej Wyścigów” (jeżeli jest podział na
płeć)
c) Jeżeli zgłoszono 3, 4 lub 5 psów rasie wtedy klasy CACIL i CSS biegną razem i są
klasyfikowane razem, nie ma podziału na płeć i nie są przyznawane wnioski ani
tytuły.
2.2.1.2 Podział klasy CACIL według płci
Klasa CACIL może być podzielona tylko według płci, ponieważ możliwe jest
przyznanie maksimum jednego wniosku CACIL na płeć w danej rasie. Jeżeli
zgłoszono 6 lub więcej psów i 6 lub więcej suk w klasie CACIL, należy przeprowadzić
osobne biegi i osobną klasyfikację dla obu płci.
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2.2.1.3 Podklasy CSS według: płci, czasu i wagi
Klasa CSS (lub klasa mieszana CACIL-CSS) może być podzielona na podklasy CSS z
uwzględnieniem następujących zasad:
w każdej podklasie CSS musi startować co najmniej 6 psów.
podział na podklasy może się odbywać według płci, czasu lub wagi.
podział na podklasy ma zostać zawarty w ogłoszeniu zawodów i nie
może być zmieniony później.
wniosek CACIL i Res CACIL ma zostać przyznany najszybszemu i
drugiemu najszybszemu psu z licencją CACIL w podklasach CSS
spełniających wymogi zawarte w pkt 2.1.
a) Podział według płci.
Biegi eliminacyjne są rozstawiane zgodnie z pkt 2.1.3.1.
Jeżeli zgłoszonych jest 6 lub więcej psów i 6 lub więcej suk, biegi dla
płci są przeprowadzane i klasyfikowane osobno. Nie stosuje się
dalszych podziałów niż ten według płci.
Finały: biegi finałowe w każdej podklasie przeprowadza się zgodnie z
pkt 2.1.3.1.
b) Podział według czasu.
Nie stosuje się podziału na płcie.
Biegi eliminacyjne są rozstawiane zgodnie z pkt 2.1.3.1.
Na podstawie najszybszych czasów uzyskanych przez każdego psa w
biegach eliminacyjnych organizator dzieli psy na biegi finałowe w
klasach tworzonych według czasu, których liczba jest zależna od
liczby zgłoszonych psów:
3 do 11 psów: 1 klasa
12 do 17 psów: 2 podklasy
18 do 23 psów: 3 podklasy
…
Finały: biegi finałowe w każdej podklasie przeprowadza się zgodnie z
pkt 2.1.3.1.
Tytuły w podklasie: w podklasie nadaje się tytuł “(miejsce) Zwycięzca
CSS/Res CSS klasy <<czas zwycięzcy>>.
c) Podział według wagi.
Nie stosuje się podziału na płcie.
Psy są ważone przez lekarza weterynarii przed startem zawodów.
Organizator dzieli psy na klasy tworzone według wagi, których liczba
jest zależna od liczby zgłoszonych psów:
3 do 11 psów: 1 klasa
12 do 17 psów: 2 podklasy
18 do 23 psów: 3 podklasy
…
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Biegi eliminacyjne w każdej podklasie są rozstawiane zgodnie z pkt
2.1.3.1.
Finały: biegi finałowe w każdej podklasie przeprowadza się zgodnie z
pkt 2.1.3.1.
Tytuły w podklasie: w podklasie nadaje się tytuł “(miejsce) Zwycięzca
CSS/Res CSS klasy <<średnia waga psów w klasie>>.
2.2.2 Wide runners [psy zwyczajowo biegające po zewnętrznej stronie toru]
Psom określonym przez krajową organizację kynologiczną jako wide runners należy
umożliwić start z zewnętrznej strony toru. Patrz pkt. 2.3.6.3
2.3 Lista osób funkcyjnych i ich zadania
1. Komisja sędziowska
2. Komisarz wyścigów
3. Sędziowie na mecie
4. Osoby odpowiedzialne za pomiar czasu
5. Obserwatorzy toru
6. Ekipa startowa
7. Obsługa techniczna mechanizmu napędu wabika
8. Lekarz weterynarii
2.3.1 Komisja sędziowska
Komisja sędziowska jest najwyższą władzą zawodów. Nadzoruje ona przestrzeganie
Regulaminu i śledzi przebieg wyścigów. Jej rozstrzygnięcia w przypadkach spornych i
wątpliwych są ostateczne.
Komisja sędziowska omawia z komisarzem wyścigów wszystkie kwestie techniczne i
organizacyjne, które mogą mieć wpływ na przebieg zawodów.
Przed rozpoczęciem zawodów komisja sędziowska musi przeprowadzić kontrolę
toru i jego osprzętu, aby zapewnić bezpieczeństwo startującym psom.
Zawody międzynarodowe są sędziowane przez trzech sędziów z ważnymi
międzynarodowymi uprawnieniami sędziowskimi.
W miarę możliwości, co najmniej jeden z członków komisji sędziowskiej powinien
pochodzić z innego kraju członkowskiego FCI. Warunki zapraszania sędziów z
zagranicy opisano w Załączniku pkt. 7.7
2.3.2 Komisarz wyścigów
Komisarz nadzoruje techniczną i organizacyjną stronę zawodów, koordynuje pracę
wszystkich służb technicznych i organizacyjnych. Wszelkie problemy techniczne i
organizacyjne w czasie trwania zawodów rozwiązuje Komisarz wyścigu, on też
podejmuje decyzje w tych sprawach. Komisarz wyścigów jest także łącznikiem
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pomiędzy sędziami a uczestnikami. Komisarz wyścigów jest odpowiedzialny za
sprawdzenie w strefie przygotowawczej numerów mikroczipów i prawidłowości
oklejenia łap (ang. taping).
2.3.3 Sędziowie na mecie
Członkowie tego zespołu pochodzący, w miarę możliwości, z różnych krajów,
rozstrzygają wszelkie kwestie dotyczące kolejności psów na mecie. O kolejności
decyduje czubek nosa psa przekraczającego linię mety.
Warunki zapraszania sędziów z zagranicy opisano w Załączniku pkt. 7.7
2.3.4 Osoby odpowiedzialne za pomiar czasu
Sposób pomiaru czasu i osoby odpowiedzialne za pomiar ustala organizator.
Wskaźnikiem do ustalenia zwycięzcy jest czubek nosa psa przekraczającego linię
mety. Pomiar czasu rozpoczyna się z chwilą otwarcia boksów startowych.
2.3.5 Obserwatorzy toru
Organizator wyznacza co najmniej czterech obserwatorów toru, którzy muszą mieć
uprawnienia sędziowskie lub licencję obserwatora toru. Komisarz wyścigu przydziela
obserwatorom odcinki toru do obserwacji. Mają oni za zadanie obserwację
poszczególnych biegów i zgłaszanie Komisji sędziowskiej po każdym biegu
wszystkich nieprawidłowości i naruszeń Regulaminu, które miały miejsce na torze.
Rozstrzygnięcia Komisji sędziowskiej, które nie pokrywają się ze spostrzeżeniem
obserwatora, powinny być obserwatorowi wyjaśnione.
2.3.6 Ekipa startowa
Właściciele/ handlerzy psa oczekują na start w strefie przygotowawczej i zgłaszają
się z psami na start we właściwym czasie. Ekipa startowa, przed wprowadzeniem
psów do boksów, kontroluje:
1) czy wydzielono strefę przygotowawczą. W tej strefie psy są
przygotowywane do startu, komisarz wyścigów zapewnia kontrolę
numerów mikrochipów oraz prawidłowość oklejenia (tapingu) łap.
Konieczne jest zainstalowanie w strefie przygotowawczej przesłony
blokującej psom bezpośredni widok na tor;
2) przygotowanie boksów startowych. Boksy mogą być wybierane zgodnie z
kolorem czapraków (czerwony wybiera pierwszy, niebieski wybiera drugi,
itd.). Możliwe jest też przydzielenie boksów metodą losowania. Sposób
wyboru boksów leży w gestii organizatora, a informacja o nim musi zostać
umieszczona w ogłoszeniu zawodów;
3) prawidłowe ustawienie psów. Psy określane jako wide runners zgodnie z
pkt 2.2.2 otrzymują boks po zewnętrznej stronie toru. Jeżeli w jednym
biegu bierze udział więcej psów określanych jako wide runners, jeden z
nich jest umieszczany w boksie 6, a inne w kolejnych, sąsiednich boksach;
Wilczarze irlandzkie startuje się z ręki z linii startowej wyznaczonej w
odległości maksimum 5 metrów przed boksami.
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4) czy kagańce psów są zgodne z wzorem zatwierdzonym przez FCI (patrz
Załącznik pkt 7.3) i czy są prawidłowo założone;
5) czy psy w strefie przygotowawczej mają właściwą szybko rozpinającą się
obrożę lub szelki, które mogą mieć założone aż do startu. Zabrania się
stosowania kolczatek, obroży zaciskowych i smyczy z dławikiem bez
ograniczników (patrz Załącznik pkt 7.4);
6) prawidłowość założenia czapraków, które muszą odpowiadać - również
kolorystycznie - wzorowi zatwierdzonemu przez FCI (patrz Załącznik pkt
7.2). W każdym biegu najszybszy pies biegnie w czerwonym czapraku,
drugi najszybszy pies biegnie w niebieskim czapraku, itd. Najszybszy wide
runner biegnie w czarno-białym czapraku, drugi najszybszy wide runner
biegnie w żółtym czapraku, itd.
Ekipa startowa kontroluje, czy psy są ustawiane w boksach płynnie, ale bez
zbędnego pośpiechu.
2.3.7 Obsługa techniczna mechanizmu napędu wabika
Operator wabika otrzymuje instrukcje od komisarza wyścigów. Wabik powinien być
prowadzony w stałej odległości około 20 metrów przed pierwszym psem. W przypadku
zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, wabik należy natychmiast zatrzymać. Wabik po
minięciu linii mety musi być ciągnięty w tym samym tempie, co przez cały wyścig, jeszcze
co najmniej 30 m.
2.3.8 Lekarz weterynarii
Organizator ma obowiązek zapewnić w czasie zawodów opiekę weterynaryjną. Lekarz
weterynarii musi być obecny i gotowy do podjęcia interwencji podczas całych zawodów.
Zaleca się, aby lekarz weterynarii wykonywał swoje obowiązki zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Załączniku pkt 7.5.
2.4 Dystanse, rodzaje i parametry torów
Szczegółowe opisy torów i ich parametrów - patrz Załącznik pkt 7.6.
2.4.1 Dystanse dla poszczególnych ras
Dystans mierzony jest w odległości 1 m od wewnętrznej krawędzi toru i wynosi:
• 250 m - 500 m dla whippetów i charcików włoskich oraz cirneco dell’Etna;
• 250 m - 900 m dla pozostałych ras.
Dystanse przewidziane na imprezy rangi mistrzowskiej FCI należy uznać za normatywne.
Dystanse dłuższe lub krótsze od wymienionych w pkt 4.10.1 na zawodach rangi
międzynarodowej mogą zostać wprowadzone wówczas, kiedy wszystkie rasy biegną na
tym samym dystansie i jest to ujęte w ogłoszeniu zawodów.
2.4.2 Ograniczenia dystansu z uwagi na wiek psa
W biegach na dystansie dłuższym niż 525 m mogą brać udział psy, które 1. stycznia
danego roku miały co najmniej 2 lata i nie więcej niż 6 lat. W tych wyścigach
długodystansowych psy podlegają specjalnej kontroli weterynaryjnej.
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2.4.3 Kwalifikacja torów
Wszystkie tory, na których są organizowane międzynarodowe wyścigi chartów, muszą
być zaliczone do kategorii A lub B (patrz Załącznik pkt 7.6) nadanej przez krajową
organizację kynologiczną.
2.5 Sprzęt
Organizator jest zobowiązany zapewnić zarówno sprzęt podstawowy jak i rezerwowy w
idealnym stanie technicznym, który będzie pracować bezawaryjnie.
1. Mechanizm napędu wabika musi:
a) mieć możliwość szybkiego przyspieszania,
b) szybko reagować na zmiany prędkości,
c) posiadać wystarczający zapas mocy.
2. Bloki nie mogą być pomalowane na jasny kolor i nie mogą błyszczeć.
3. Wabik musi mieć długość około 40 cm.
Można używać wabików wykonanych z dobrze widocznego plastiku lub
tkaniny. Ze względu na dwubarwne widzenie psów zaleca się używanie
wabików w kolorze żółtym i/lub niebieskim.
4. Boksy startowe muszą posiadać następujące wymiary minimalne:
a) długość 110 cm; wysokość 84 cm; szerokość 28 cm;
b) przestrzeń między poszczególnymi boksami musi wynosić min. 10 cm;
c) ściany wewnętrzne muszą być gładkie bez zadziorów czy ostrych
krawędzi;
d) podłoga w boksie musi być szorstka i znajdować się na tym samym
poziomie co trawiasta lub piaszczysta płaszczyzna toru.
5. Przednia ściana boksów nie może mieć właściwości odblaskowych , musi
zapewniać psom dobrą widoczność wabika i być tak skonstruowana, by
wykluczyć możliwość zranienia.
2.6 Powtórzenia biegów
2.6.1 Warunki powtórzenia biegów
Tylko i wyłącznie komisja sędziowska może zdecydować o tym, czy bieg ma być
powtórzony. Podstawą takiej decyzji może być :
1) prowadzący pies zbliżył się do wabika na mniej niż 10 m lub wabik oddalił się
na więcej niż 30m, bądź gdy wabik skacząc po podłożu istotnie zakłócał
przebieg 24 wyścigu;
2) wabik nie został przeciągnięty z tą samą szybkością na odległość co najmniej
30 m za linią mety albo wabik zatrzymał się wcześniej niż po 30 m za linią
mety;
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3) wystąpiła awaria boksów startowych ;
4) wabik zatrzymał się na torze;
5) stwierdzone zostało przez obserwatora toru lub Komisję sędziowską istotne
zakłócenie przebiegu wyścigu.
2.6.2 Wyjątki dotyczące powtórzeń biegów
Komisja sędziowska może w zakwestionowanym biegu uznać wyniki psów, które były na
czołowych miejscach i zwolnić je z powtórzenia biegu, gdy:
1) pozycja tych psów przed wystąpieniem zakłócenia była oczywista i nie
budziła wątpliwości;
2) psy przebiegły co najmniej połowę dystansu;
3) bieg nie wpłynie na zakłócenie zawodów.
Psy, których to dotyczy, klasyfikowane są w takiej kolejności, jaka była przed
wystąpieniem zakłócenia.
2.6.3 Przerwa przy powtórzeniach biegów
Powtórzenie biegu może się odbyć natychmiast, jeżeli wszystkie psy w
zakwestionowanym biegu przebiegły nie więcej niż połowę dystansu. W innym
przypadku musi być zrobiona przerwa
Przerwa między następującymi po sobie biegami tego samego psa musi wynosić :
1) co najmniej 30 min. przy dystansie do 525 m;
2) co najmniej 60 min. przy dystansie powyżej 525 m.
Na dystansach powyżej 525 m pies może startować jednego dniu najwyżej dwa razy.
Powtórzenie biegu w tym samym dniu jest niemożliwe.
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3. Regulamin wyścigów terenowych - coursingów
3.1 Cel wyścigów terenowych - coursingów
Wyścigi terenowe są sposobem oceny naturalnych predyspozycji chartów do pracy,
testem ich umiejętności szybkiego biegania połączonego z nagłymi zwrotami tak, aby
złapać zwierzynę. Stwarzają też okazję do socjalizacji z innymi psami i ludźmi.
Wyścigi terenowe są również testem użytkowości chartów pokazującym zachowanie
naturalnych instynktów polowania.
Ten rodzaj aktywności daje również psom szansę na realizację pasji do biegania i
pomaga zachować równowagę psychofizyczną.
3.2 Lista osób funkcyjnych i ich zadania
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sędziowie
Komisarz coursingu
Asystent parkuru (opcjonalnie)
Starter
Obsługa techniczna napędu wabika
Lekarz weterynarii

3.2.1 Sędziowie
Sędziowie są najwyższą władzą zawodów, czuwają nad ich przebiegiem i nadzorują
zgodność z Regulaminem. Ich decyzje w przypadkach spornych i wątpliwych są
niepodważalne i ostateczne.
Sędziowie omawiają z komisarzem coursingu wszystkie kwestie techniczne i
organizacyjne, które mogą mieć wpływ na przebieg zawodów.
Przed rozpoczęciem imprezy sędziowie muszą zadbać o to, żeby:
1) respektowane były wytyczne z pkt 3.4 (Wytyczne co do terenu, podłoża,
długości trasy), pkt 3.5 (Rozstaw bloków), pkt 3.6 (Układ trasy) i pkt 3.9
(Sprzęt do coursingów ) i chronione było zdrowie psów;
2) przed rozpoczęciem zawodów odbył się jeden lub więcej biegów testowych
z udziałem psa niezgłoszonego na zawody. Po każdej zmianie układu trasy
wymagany jest bieg testowy. Przed rozpoczęciem drugiej tury biegów należy
powtórzyć całą procedurę;
3) trasa została sprawdzona przed biegami testowymi przeprowadzanymi przed
rozpoczęciem zawodów. Sędziowie muszą przejść całą trasę i ja zatwierdzić.
Na międzynarodowych zawodach sędziuje trzech sędziów, którzy muszą posiadać
uprawnienia sędziów międzynarodowych.
Co najmniej jeden sędzia musi pochodzić z innego kraju członkowskiego FCI.
Warunki zapraszania sędziów z zagranicy opisano w Załączniku pkt. 7.7
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3.2.2 Komisarz coursingu
Komisarzem coursingu musi być osoba z doświadczeniem. Komisarz nadzoruje
techniczną i organizacyjną stronę zawodów, koordynuje pracę wszystkich służb
technicznych i organizacyjnych. Wszelkie problemy techniczne i organizacyjne w czasie
trwania zawodów rozwiązuje komisarz coursingu, on też podejmuje decyzje w tych
sprawach. Komisarz coursingu jest odpowiedzialny za sprawdzenie w strefie
przygotowawczej numerów mikroczipów i prawidłowości oklejenia łap (tapingu).
3.2.3 Asystent parkuru (opcjonalnie)
Asystent parkuru wspiera pracę komisarza coursingu w zakresie organizacji pracy na
parkurze i komunikacji pomiędzy parkurem i sekretariatem zawodów. Na zawodach FCI
rangi mistrzowskiej obecność asystenta parkuru jest obowiązkowa (patrz punkt 4.8.5),
na wszystkich innych zawodach rangi międzynarodowej - bardzo rekomendowana.
3.2.4 Startowy
Na starcie startowy kontroluje czy :
1) psy spełniają wymogi zawarte w punktach 1.2.2 i 1.2.3;
2) psy są doprowadzone na start o czasie, są uspokojone przez
właścicieli/handlerów;
3) psy stoją na starcie we właściwej pozycji startowej;
4) psy mają prawidłowo założone kagańce zgodne z wzorem zatwierdzonym
przez FCI (Załącznik do Regulaminu pkt 7.3);
5) czapraki są prawidłowo założone;
6) psy wystartowały prawidłowo. W przypadku wykrycia falstartu startowy
zawsze kontaktuje się z sędziami w umówiony wcześniej sposób.
Startowy daje sędziom umówiony wcześniej wizualny sygnał rozpoczęcia biegu,
niezależny od tego dla handlerów psów.
3.2.5 Operator wabika i obsługa techniczna mechanizmu napędu wabika
Kompetentni operatorzy wabika otrzymują licencję operatora wabika uprawniającą do
obsługi oficjalnych zawodów. Krajowa organizacja kynologiczna musi odebrać taką
licencję operatorom wykazującym na parkurze brak kompetencji.
Operator mechanizmu napędu wabika dostaje wytyczne od komisarza coursingu oraz
sędziów.
Stanowisko napędu wabika powinno być tak usytuowane, by obsługujący mógł wyraźnie
widzieć całą trasę biegu psów.
Operator musi tak operować wabikiem, aby znajdował się on w prawidłowej odległości
przed psami. Zalecany dystans to 10 do 15 metrów. Wymaga to wysokich kompetencji, a
ich brak wyklucza powierzenie tej funkcji osobie niedoświadczonej.
Operator wabika wraz z komisją sędziowską muszą sprawdzać czy rozmiar i jakość
wabika jest poprawna (patrz również pkt. 3.9) przez cały czas trwania zawodów.
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3.2.6 Ograniczenia dla osób funkcyjnych
Osoby funkcyjne, których psy biorą udział w coursingu, muszą przekazać swoje funkcje
innym osobom funkcyjnym na czas trwania biegów psów danej rasy (kiedy psy i suki
biegną razem), lub płci (jeżeli psy i suki biegną oddzielnie).
3.3 Minimalna liczba psów, zasady przyznawania tytułów i wniosków CACIL, podział
na klasy i płeć, nieparzysta liczba uczestników
3.3.1 Minimalna liczba psów
Minimalna liczba psów w rasie na coursingu międzynarodowym wynosi 2, w innym
przypadku biegi kwalifikowane są jako pokazowe.
Minimalna liczba psów w rasie, klasie i/lub płci wymagana do przyznania tytułu
Zwycięzcy CACIL lub Zwycięzcy CSS (czyli psa z największą liczbą punktów w swojej
klasie) i wniosku CACIL wynosi 6.
3.3.2 Zasady przyznawania tytułów i wniosków CACIL
Pies, który kwalifikuje się do przyznania tytułu lub wniosku CACIL:
musi być jednym z pierwszych sześciu sklasyfikowanych psów
musi być w pierwszej połowie klasyfikacji w swojej klasie lub rasie
musi otrzymać co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów
3.3.3 Podział na klasy i płcie - przyznawanie tytułów
3.3.3.1 Best in Field
Każda rasa biegnie osobno. Tym niemniej w każdym dniu zawodów jednemu psu
spośród wszystkich ras z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w danym dniu przyznaje
się tytuł “(miejsce) Coursing Best In Field”
3.3.3.2 Podział i tytuły
Poniższe reguły obowiązują w obrębie jednej rasy. Tytuły przyznawane są w każdym dniu
zawodów.
a) Jeżeli w klasie CACIL zgłoszonych jest 6 lub więcej psów ORAZ 6 lub więcej psów
zgłoszonych do klasy CSS to klasa CACIL i CSS biegnie oddzielnie i jest
klasyfikowana osobno.
Jeżeli w którejś z klas (CACIL lub CSS) zgłoszonych jest 6 lub więcej psów i 6 lub
więcej suk, płcie w tej klasie (klasach) biegną osobno i są osobno klasyfikowane
(łącznie 3 lub 4 klasyfikacje wyników).
Wnioski i tytuły przyznawane w klasach (w podziale na płeć, jeśli taki jest):
wnioski “CACIL i Res CACIL”
“(miejsce) Zwycięzca CACIL Coursingu i Zwycięzca Res CACIL”
“(miejsce) Zwycięzca CSS Coursingu i Zwycięzca Res CSS “
Tytuły w rasie (pies z najwyższą liczbą punktów w obu klasach):
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o
o

“(miejsce) Zwycięzca Rasy Coursingu”
“(miejsce) Zwycięzca Płci Przeciwnej Coursingu” (jeżeli jest podział na
płeć)

b) Jeżeli zgłoszonych jest łącznie więcej niż 6 psów, z czego 5 lub mniej psów w klasie
CACIL I/LUB 5 lub mniej psów w klasie CSS, wtedy klasy CACIL i CSS biegną razem i
są klasyfikowane razem.
Jeśli w którejś z klas (CACIL lub CSS) zgłoszonych jest 6 lub więcej psów I 6 lub więcej
suk, płcie biegną osobno. Psy z klasy, w której zgłoszonych jest 5 lub mniej psów są
dodawane zgodnie z płcią do drugiej klasy. Prowadzi się klasyfikację na płeć (łącznie
2 klasyfikacje).
Wnioski i tytuły przyznawane w klasach (w podziale na płeć, jeśli taki jest):
wnioski “CACIL i Res CACIL”
“(miejsce) Zwycięzca CACIL Coursingu i Zwycięzca Res CACIL”, jeżeli
zgłoszonych było co najmniej 1 lub 2 psy z klasy CACIL
“(miejsce) Zwycięzca CSS Coursingu i Zwycięzca Res CSS “, jeżeli
zgłoszonych było co najmniej 1 lub 2 psy z klasy CSS
Tytuły w rasie (pies z najwyższą liczbą punktów w obu klasach):
o
o

“(miejsce) Zwycięzca Rasy Coursingu”
“(miejsce) Zwycięzca Płci Przeciwnej Coursingu” (jeżeli jest podział na
płeć)

c) Jeżeli zgłoszono 2, 3, 4 lub 5 psów, wówczas:
nie ma podziału na klasy: klasy CACIL i CSS biegną razem i są
klasyfikowane razem
nie ma podziału na płeć
nie przyznaje się wniosków i tytułów
3.3.4 Nieparzysta liczba uczestników
Przy nieparzystej liczbie zgłoszonych psów organizator stara się zapewnić
„sparingpartnera”, aby, jeśli jest to tylko możliwe, uniknąć biegu solo. Może to być pies
posiadający licencję coursingową a niestartujący w danych zawodach. Jeżeli nieparzysta
liczba uczestników występuje w obu płciach lub klasach wtedy pies i suka, które miałyby
biec solo, biegną razem.
3.4 Wytyczne co do terenu, podłoża, długości trasy
3.4.1 Teren
Idealnym terenem dla przeprowadzenia coursingów jest duża łąka. Znakomicie nadaje
się również łagodne zbocze lub teren lekko pagórkowaty. Rzadko rozłożone krzewy i
drzewa są pożądane, o ile nie stwarzają niebezpieczeństwa dla psów.
3.4.2 Podłoże
Podłoże nie może być zbyt śliskie, dziurawe, kamieniste. Naturalne przeszkody są bardzo
pożądane, ale nie są obligatoryjne. Przeszkody muszą być dobrze widoczne dla psa z
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odległości co najmniej 30 m, zwłaszcza kiedy w podłożu są zagłębienia . Wysokość trawy
nie może przekraczać około 10 cm.
3.4.3 Dystanse
Długość trasy biegu powinna wynosić:
od 400 m do 700 m dla whippetów, charcików włoskich i cirneco dell`Etna;
od 600 m do 1000 m dla pozostałych ras.
3.5 Układ bloków
Ogromne znaczenie mają odstępy pomiędzy blokami, które muszą być dostosowane do
właściwości terenu.
Sprawą najwyższej wagi jest zastosowanie takiego rozstawu bloków i kątów ustawienia
trasy, żeby nie stwarzały żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa psów.
3.6 Układ trasy
Ze względu na duży wysiłek fizyczny psów podczas coursingu, cała trasa musi być dobrze
widoczna i wolna od wszelkich niebezpieczeństw. Po pierwszej turze biegów układ trasy
musi być zmieniony. Zaleca się, aby w drugiej turze psy biegły w kierunku odwrotnym niż
w pierwszej turze.
Dla dużych ras, w porównaniu z mniejszymi, zaleca się ustawienie bloków w większych
odstępach i zwiększenie kąta zakrętów. Oba układy tras muszą zawierać odcinki prostych
i zakrętów tak, by wyeksponować możliwości coursingowe psów.
Linka ciągnąca wabik musi znajdować się w takim położeniu, aby zminimalizować ryzyko
zaplątania się w nią psa i zranienia go. Na terenie pagórkowatym należy upewnić się, że
wabik porusza się nisko nad ziemią.
Użycie zamkniętego systemu napędu wabika (z zamkniętą pętlą linki ciągniętej po ziemi)
musi być wyraźnie zaznaczone w ogłoszeniu zawodów.
3.7 Strefa przygotowawcza
Na każdych zawodach należy zapewnić strefę przygotowawczą. W tej strefie psy są
przygotowywane do startu, komisarz wyścigów zapewnia kontrolę numerów
mikrochipów oraz prawidłowości oklejenia łap (tapingu). Konieczne jest zainstalowanie
przesłony blokującej psom bezpośredni widok na parkur.
3.8 Start
3.8.1 Czapraki
W biegu startują dwa psy jednocześnie wypuszczane na parkur. Jeden z nich w
czerwonym czapraku, drugi w białym. Pies w czapraku czerwonym startuje z prawej
strony, w czapraku białym z lewej strony (z perspektywy handlera).
Nie zezwala się na użycie kolorowych obroży zamiast czapraków. Czapraki nie mogą
mieć nadruków, tekstu, logo i innych znaków, które mogłyby powodować identyfikację.
Czapraki opisane są w Załączniku pkt 7.2
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3.9 Sprzęt do coursingów
Organizator musi zadbać o to, by cały sprzęt był w idealnym stanie technicznym i działał
bezawaryjnie. Komisarz coursingu musi zapewnić w odpowiedniej ilości sprzęt zapasowy
takiej samej jakości, aby zapewnić bezproblemowe przeprowadzenie zawodów.
Rekomenduje się posiadanie odpowiedniej ilości zapasowych najistotniejszych
elementów sprzętu – co najmniej 100% na każdy parkur.
Napęd wabika musi spełniać następujące wymagania :
a) mieć możliwość szybkiego przyspieszania oraz zatrzymywania wabika;
b) mieć możliwość szybkiego reagowania na zmiany prędkości;
c) posiadać wystarczający zapas mocy.
Wabik musi mieć długość około 40 cm. Można używać wabików wykonanych z dobrze
widocznego plastiku lub tkaniny. Ze względu na dwubarwne widzenie psów zaleca się
używanie wabików w kolorze żółtym i/lub niebieskim. Bloki nie mogą być jasnego koloru
i nie mogą błyszczeć.
3.10 Sędziowanie
3.10.1 Przyznawanie punktów i lokaty
W czasie coursingów sędziowie oceniają pracę psa według pięciu kryteriów( patrz niżej).
Za każde z kryteriów można przyznać maksimum 20 punktów.
Charty, które nie uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów w pierwszej
turze, nie są dopuszczane do drugiej tury biegów.
Nie zezwala się na korzystanie z innych systemów sędziowania na międzynarodowych
zawodach FCI.
Psy do pierwszej tury dobiera się losowo bez żadnych preferencji. Psy pochodzące z
jednego kraju i/lub psy jednego właściciela nie powinny, w miarę możliwości, biec
razem.
Odbywają się dwie tury biegów, zdobyte punkty sumuje się. W przypadku, gdy
przeprowadzenie drugiej tury biegów jest niemożliwe, punkty uzyskane w pierwszej
turze biegów stanowią wynik końcowy, według którego ustala się końcowe lokaty psów.
Dobór par w drugiej turze ustala się na podstawie wyników pierwszej tury. Kolejno
zestawia się psy według uzyskanych pozycji: 1+2, 3+4, itd. Kolejność biegów danych par
jest losowa.
Jeżeli dwóch lub więcej uczestników uzyskało tą samą liczbę punktów (brane są pod
uwagę punkty zdobyte w obu turach), wyższą lokatę uzyskuje pies, który uzyskał większą
liczbę punktów w drugim biegu.
Jeżeli wynik nadal jest jednakowy, wyższą lokatę przyznaje się psu, który w drugim biegu
uzyskał więcej punktów w kolejnych kryteriach: najpierw 3.10.5 – zręczność; następnie
3.10.5 – szybkość; następnie 3.10.6 – wytrzymałość; następnie 3.10.7 – podążanie za
wabikiem [tzw. follow] i wreszcie 3.10.8 – zaciętość. Wyniki kryteriów z pierwszej rundy
nie są brane pod uwagę.
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Jeżeli po zastosowaniu powyższego wynik wciąż będzie jednakowy, przyznaje się lokaty
ex aequo.
3.10.2 Zmiana punktacji.
Każdy sędzia musi podpisać każdą stronę swojego protokołu sędziowania.
Punktacja przyznana przez sędziego jest ostateczna i obowiązująca od momentu, kiedy
sędzia podpisał protokół sędziowania i wręczył asystentowi parkuru (jeżeli taki jest
przewidziany na danych zawodach) lub przekazał go do sekretariatu. Punktacja może
zostać zmieniona, jeżeli asystent lub sekretariat zauważą oczywiste błędy w punktacji
lub błędy na karcie wyników. Zmiany mogą być dokonane tylko w porozumieniu z sędzią
i za jego zgodą. Po opublikowaniu listy wyników sędziowie nie mogą już korygować
żadnych błędów w punktacji.
3.10.3 Agresywne zachowanie (atak)
W czasie biegu na parkurze pies nie może zachowywać się agresywnie w stosunku do
konkurenta. Psy, które w czasie biegu atakują konkurenta muszą zostać
zdyskwalifikowane. Każda decyzja o dyskwalifikacji jest podejmowana kolektywnie przez
wszystkich sędziów po wspólnej naradzie. (patrz pkt 3.11 Kary)
Bieg kończy się, kiedy psy znajdują się strefie podejmowania wabika (okolica miejsca, w
którym wabik się zatrzymuje) i od tego momentu, z zasady, psy nie mogą zostać
zdyskwalifikowane, z wyjątkiem przypadku opisanego poniżej. Jeżeli sędziowie tak
zadecydują, pies może zostać zdyskwalifikowany za agresywne zachowanie również w
strefie podejmowania wabika.
Psy, które w czasie biegu w sposób wyraźny podążają za konkurentem z zamiarem ataku,
ale ze względu na dzielącą je od siebie odległość, mogą to zrobić dopiero przy wabiku
lub w strefie podejmowania wabika, muszą zostać zdyskwalifikowane. Podstawą takiej
dyskwalifikacji musi być skupienie psa na konkurencie, a nie na wabiku.
Handler musi się znaleźć w strefie podejmowania wabika możliwie jak najszybciej, ale
musi zaczekać na sygnał od osoby funkcyjnej zezwalający na złapanie psa zaraz po tym
jak psy podjęły wabik, nie może przy tym jednak przeszkadzać drugiemu psu.
3.10.4 Zręczność
Zręczność charta objawia się:
1) przy każdym szybkim zwrocie psa spowodowanym ruchem wabika;
2) podczas pokonywania przeszkód;
3) w sposobie chwytania/dopadania wabika, a szczególnie przy wykonaniu ślizgu
za wabikiem;
4) wówczas, gdy psy są w stanie szybko i umiejętnie zmienić kierunek, co
szczególnie widać na zakrętach. Pies biegnie wydajnie (głowa niżej, sylwetka
pełna sprężystości i widocznej energii przy każdym ruchu).
3.10.5 Szybkość
Szybkość jest niezbędna by dogonić przynętę. Uwidacznia się w tempie i wydajności
pokonywania dystansu od momentu reakcji na pojawienie się wabika. Szybkość charta
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widać podczas całego biegu, ale szczególnie wyraźnie podczas chwytania wabika.
Prędkość charta obrazuje szybkość ruchów i uzyskiwany postęp w ruchu.
Sędzia musi wyróżnić psa, który biegnie „nisko”, dobrze się rozciąga i zagraża wabikowi.
Ponieważ nie mierzy się czasu w ocenie prędkości, istotnym elementem jest to, w jaki
sposób pies „przykłada się” do biegu i z jaką wydajnością przemierza trasę.
Podczas sędziowania coursingu nie bierze się pod uwagę prędkości absolutnej, ponieważ
prędkość charta musi być oceniana w porównaniu z konkurentem.
Przy ocenie prędkości powinno się brać pod uwagę cechy charakterystyczne danej rasy.
Nie wszystkie rasy osiągają tak samo wysokie wartości prędkości absolutnej.
Ponownym wychodzeniem na prowadzenie (ang. „go-bye”) nazywamy sytuację, gdy
chart znajdujący się na drugiej pozycji przyspiesza tak dalece, że zrównuje się ze swoim
konkurentem i wyprzedza go. Takie wyprzedzanie może nastąpić na odcinku między
dwoma kolejnymi blokami.
3.10.6 Wytrzymałość
Wytrzymałość charta to zdolność zachowania dobrej kondycji fizycznej do końca biegu.
Składają się na nią suma jego sił fizycznych i psychicznych. Pies, który przebiega całą
trasę z zaangażowaniem i na mecie nie wykazuje oznak zmęczenia, odznacza się dobrą
wytrzymałością.
3.10.7 Podążanie za wabikiem [ang. follow]
Kryterium określane tym mianem to umiejętność psa do podążania za wabikiem w
sposób charakterystyczny dla danej rasy i skupienie 100% uwagi na wabiku przez cały
bieg. Prawidłowe podążanie psa za wabikiem charakteryzuje się :
1) podążaniem za wabikiem podczas całego biegu i aktywnymi próbami złapania
go; szybkimi reakcjami na zmiany kierunku i ruch wabika.
2) uważnym podążaniem za wabikiem i próbami wykonania nagłego
dynamicznego skoku by pochwycić przynętę [ang. jump to catch ], gdy się do
niej zbliży.
3) energicznymi i ochoczymi próbami chwycenia wabika podczas całego pościgu.
4) podążaniem za wabikiem bez wyraźnych prób przewidywania w jakim kierunku
ten będzie zmierzał (przymus biegu zgodnie z układem toru - ang. course wise
runnig ).

3.10.8 Zaciętość
Zaciętość pościgu niezależna jest od rodzaju podłoża (nierówności, przeszkody) i innych
niespodziewanych zdarzeń takich jak wypadnięcie z zakrętu, upadek, stracenie z oczu
wabika. Zawsze należy brać pod uwagę cechy pracy/zachowania typowe dla danej rasy.
Zaciętość charta objawia się :
1) na starcie :
dużą koncentracją uwagi;
wzrokiem skupionym na wabiku;
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2) w czasie pościgu za wabikiem :
ciągłe napieranie na wabik, zmuszające operatora maszyny do
przyspieszania, by wabik nie został złapany przed końcem biegu;
czyste, bez wahania, pokonywanie przeszkód;
chęć dojścia wabika, gdy pies zostaje z tyłu.
3) w fazie chwytania wabika :
w pełnej szybkości;
rzucenie się na wabik ślizgiem na ziemię, nawet z utratą równowagi;
usiłowanie chwycenia wabika, gdy ten już został złapany przez
konkurenta.
3.11 Kary
Tylko sędziowie mogą nakładać kary zgodne z niniejszym Regulaminem. Nakładanie kar
musi się zawsze odbywać w wyniku decyzji większości sędziów. Sędziowie muszą w
każdym przypadku przyznać punktację biegnącym psom.
3.11.1 Kara za niewłaściwe puszczenie psa na starcie
Jeżeli właściciel wypuści swojego psa zbyt wcześnie lub zbyt późno, po komendzie
wydanej przez startera, sędziowie mogą odjąć 10% z całkowitej liczby punktów
zdobytych w tym biegu. W przypadku falstartu sędziowie mogą skonsultować się ze
starterem. Jeżeli nieprawidłowy start jest wynikiem błędu popełnionego przez startera,
nie stosuje się tej kary.
3.11.2 Spóźnienie na start
Nieobecność na starcie w wyznaczonym czasie skutkuje wykluczeniem danego psa ze
startu w danym dniu.
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4. Zasady przeprowadzania Mistrzostw Świata FCI oraz zawodów
Zwycięzcy Świata CSS w wyścigach torowych i coursingu.
4.1 Tryb zgłaszania zawodów
O miejscu przeprowadzenia Mistrzostw i zawodów Zwycięzcy Świata CSS decyduje
FCI/CSS. Kandydaturę organizatora Mistrzostw w wyścigach torowych lub coursingu oraz
zawodów Zwycięzcy Świata CSS musi zgłosić pisemnie krajowa organizacja kynologiczna.
Wnioskodawca musi zagwarantować, że impreza będzie zorganizowana perfekcyjnie.
Mistrzostwa FCI w torowych wyścigach chartów i zawody Zwycięzca Świata CSS
odbywają się zawsze w 1. lub 2. weekend września.
Mistrzostwa FCI w coursingu i zawody Zwycięzca Świata CSS odbywają się zawsze w 2.
kwartale roku.
Mistrzostwa FCI i zawody Zwycięzca Świata CSS są organizowane zawsze razem. Zawody
Zwycięzca Świata CSS poprzedzają Mistrzostwa FCI.
4.2 Dopuszczenie do startu
W Mistrzostwach Świata FCI i zawodach Zwycięzca Świata CSS mogą brać udział
wszystkie psy zgodnie z posiadanym rodzajem licencji.
4.3 Tytuły przyznawane na Mistrzostwach FCI
Mistrzostwa Świata FCI są organizowane co rok.
Zwycięzcy otrzymują tytuły :
Mistrz Świata FCI Wyścigów Torowych 20XX (na przykład 2022, skrót: WCR 2022)
Mistrz Świata FCI w Coursingu 20XX (na przykład 2022, skrót: WCC 2022)
4.4 Tytuły przyznawane na zawodach Zwycięzca Świata CSS
Organizacja tych zawodów przebiega zgodnie z zasadami obowiązującymi na
Mistrzostwach FCI, za wyjątkiem obowiązku posiadania przez uczestników licencji FCICACIL.
Zwycięzcy otrzymują tytuły:
Zwycięzca Świata CSS Wyścigów Torowych 20XX (na przykład 2022, skrót: WCR
2022)
Zwycięzca Świata CSS w Coursingu 20XX (na przykład 2022, skrót: WCC 2022)
4.5 Organizator
Organizatorem Mistrzostw może być tylko kraj członkowski FCI. CSS wyznacza
organizatora i miejsce Mistrzostw z dwuletnim wyprzedzeniem. CSS wyznacza delegata,
który będzie nadzorował Mistrzostwa.
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Wersję roboczą zawiadomienia o imprezie należy przedstawić wyznaczonemu
delegatowi CSS do zatwierdzenia. Dopiero po zatwierdzeniu można rozesłać
zawiadomienie do krajów członkowskich FCI.
4.5.1 Wymogi organizacyjne
Mistrzostwa FCI i zawody Zwycięzca Świata CSS mogą być rozgrywane tylko na
torach/parkurach spełniających podstawowe wymogi zawarte w pkt 2.4 i 3.3 niniejszego
Regulaminu.
Na Mistrzostwach FCI i zawodach Zwycięzca Świata CSS nie zezwala się na zamknięty
obieg wabika podczas coursingu i ciągnięcie wabika na blokach podczas wyścigów
torowych.
Na Mistrzostwach FCI i zawodach Zwycięzca Świata CSS można używać wyłącznie
zatwierdzonych przez CSS programów do obróbki wyników i klasyfikacji.
4.5.2 Kontrola FCI / CSS
Wyznaczony delegat FCI/CSS ma obowiązek skontrolowania stanu urządzeń toru oraz
terenów coursingowych w czasie między przyznaniem organizacji imprezy a jej
przeprowadzeniem i może zalecić zmiany i/lub udoskonalenia.
4.5.3 Ochrona terminu
W dniach, kiedy odbywają się Mistrzostwa FCI i zawody Zwycięzca Świata CSS, nie
wolno przeprowadzać żadnych innych międzynarodowych wyścigów torowych i
coursingów dla chartów.

4.6 Warunki uczestnictwa
4.6.1 Wymóg posiadania rodowodu
Prawo startu w Mistrzostwach mają wszystkie charty (grupa 10.), które posiadają
rodowody lub księgę wstępną kraju członkowskiego względnie partnerskiego FCI , a
także charty posiadające rodowody lub księgę wstępną organizacji, które nie są
członkami FCI, a z którymi FCI podpisało porozumienie o uznaniu rodowodów (AKC, KC ,
CKC).
Dotyczy to również psów, które zostały sprowadzone z określonych rejonów
pochodzenia ras, wymienionych poniżej, a które nie posiadają rodowodów uznanych
przez FCI, ponieważ nie ma w w/w rejonach organizacji kynologicznej. Odnosi się to
również do ich potomstwa, pod warunkiem, że rodzice zostali wpisani do księgi
rodowodowej lub księgi wstępnej (franc. „livre d'attendre” – „księga oczekująca”) kraju
członkowskiego lub partnerskiego FCI
Obecnie dotyczy to psów ras azawakh i saluki oraz sloughi sprowadzonych z Algierii,
Tunezji i Libii (krajów pochodzenia rasy)
Zasada ta dotyczy również sloughi, wyhodowanych przez mieszkańców Maroka poza
kontrolą hodowlaną tamtejszego stowarzyszenia, członka FCI, np. Societe Centrale
Canine Marocaine - S.C.C.M. Psom tym nie można wystawić rodowodu eksportowego,
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ale można odtworzyć ich pochodzenie. Przed zgłoszeniem na Mistrzostwa (w coursingu
lub wyścigach torowych) psy te muszą być wpisane do księgi wstępnej ( „livre
d'attendre”) kraju członkowskiego lub partnerskiego FCI.
4.6.2 Wymagania kwalifikacyjne: wyniki w wyścigach lub coursingach
Na Mistrzostwa FCI i zawody Zwycięzca Świata CSS należy zgłaszać tylko takie psy,
których wyniki świadczą o ich wysokim poziomie gwarantującym sprostanie
wymaganiom tej konkurencji. Każda krajowa organizacja kynologiczna decyduje we
własnym zakresie jakie psy będą zgłoszone.
Chart może być zgłoszony, jeżeli przed upływem terminu zgłoszeń w dwóch ostatnich
zawodach (na torze lub w coursingu) został sklasyfikowany i ukończył je bez
dyskwalifikacji. Dyskwalifikacja w okresie między zamknięciem przyjmowania zgłoszeń a
Mistrzostwami wyklucza jego udział w tych Mistrzostwach.
Psom, które w pierwszym biegu wyścigu lub coursingu odniosły kontuzję i musiały
zostać wycofane decyzją lekarza weterynarii (potwierdzoną pisemnym orzeczeniem
lekarsko-weterynaryjnym) uznaje się ten bieg jako zaliczony.
4.6.3 Kwalifikacje na Mistrzostwa FCI
Do kwalifikacji psa na Mistrzostwach FCI nie zalicza się biegów przeprowadzonych przed
osiągnięciem przez niego wieku określonego w pkt. 1.4.2
4.6.4 Zmiana właściciela
Jeżeli pies zmienia właściciela i przenosi się do innego kraju, nie może zostać zgłoszony
na listę startową i do reprezentacji nowego kraju, chyba, że upłynęło co najmniej 6
miesięcy od rejestracji tego psa w księdze rodowodowej/księdze wstępnej nowego
kraju.

4.7 Zgłoszenia
4.7.1 Zasady zgłaszania psów na Mistrzostwa FCI
Zgłoszenia psów na Mistrzostwa FCI i zawody Zwycięzca Świata CSS nie mogą być
kierowane do organizatora indywidualnie przez właścicieli psów, lecz wyłącznie przez
krajową organizację kynologiczną właściciela psa.
4.7.2 Liczba uczestników z jednego kraju
Mistrzostwa Świata FCI w coursingu i zawody Zwycięzca Świata CSS: każda
krajowa organizacja kynologiczna może zgłosić maksymalnie sześć psów w każdej
rasie i w każdej płci.
Mistrzostwa Świata FCI w wyścigach torowych i Zwycięzca Świata CSS: każda
krajowa organizacja kynologiczna może zgłosić maksymalnie 12 psów w każdej
rasie i w każdej płci.
Pies może być zgłoszony tylko do jednej klasy.
Ubiegłoroczni Mistrzowie Świata FCI i Zwycięzcy Świata CSS broniący tytułu mogą być
zgłoszeni dodatkowo ponad przyznany limit.
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4.7.3 Podział
4.7.3.1 Coursing
Klasy CACIL i CSS mogą być podzielone według płci pod warunkiem, że zgłoszona jest
wystarczająca liczba psów i suk.
4.7.3.2 Wyścigi torowe
Klasy CACIL i CSS mogą być podzielone według płci pod warunkiem, że zgłoszona jest
wystarczająca liczba psów i suk. Sposób przeprowadzania zawodów ma być zgodny z
wytycznymi z pkt 2.1.3. Organizator ma obowiązek ograniczenia liczby biegów
finałowych.
4.7.4 Psy rezerwowe
Ponad ustaloną w pkt. 4.7.2 liczbę psów każdy kraj może zgłosić jeszcze psy rezerwowe,
które będą mogły zastąpić psy wycofane z ekipy.
W programie Mistrzostw Świata FCI i zawodów Zwycięzca Świata CSS nie przewiduje się
wyścigu przyjaźni dla psów rezerwowych.
4.7.5 Informacje o formularzu zgłoszeniowym i terminie zgłoszeń
Sekretarz CSS określi wzór zgłoszenia.
Psy zgłaszane przez organizacje krajowe muszą być ułożone w kolejności uzyskanych
osiągnięć z podziałem na rasy i płeć. Lista musi zawierać nazwę psa zgodną z
rodowodem, klasę, do której zgłaszany jest pies, wszystkie dane potrzebne do
przyznania wniosku FCI- CACIL oraz nazwisko właściciela zgodnie z wpisem w licencji
wyścigowej lub coursingowej. Zgłoszenia trzeba przesłać organizatorowi Mistrzostw na
trzy tygodnie przed imprezą.

4.8 Osoby funkcyjne
Sekretarz CSS poprosi krajowych delegatów CSS o zgłoszenie kandydatur na osoby
funkcyjne na około 3 miesiące przed mistrzostwami. Zespół powołany przez CSS i
organizatora wyłoni sędziów, asystentów parkuru i obserwatorów toru. Organizator
powinien potwierdzić krajowym organizacjom kynologicznym nazwiska sędziów i
obserwatorów toru wybranych do pełnienia tych funkcji na Mistrzostwach w terminie
nie krótszym niż 2 miesiące przed rozpoczęciem imprezy. Patrz również pkt.7.7
Rezygnacja z pełnienia funkcji sędziego, asystenta parkuru lub obserwatora toru może
nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, wskutek okoliczności takich jak: poważna
choroba czy ważne zobowiązania rodzinne lub zawodowe. Sędziowie, asystenci parkuru i
obserwatorzy toru są zobowiązani jak najszybciej poinformować organizatora o swojej
rezygnacji. Rezygnacja musi być zgłoszona drogą emailową, wraz z informacją o
powodzie rezygnacji.
Organizatorzy zapewniają sędziom, asystentom parkuru i obserwatorom toru
wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja), zakwaterowanie i dietę za każdy dzień pełnienia
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funkcji. Wysokość diety będzie równa wysokości opłaty startowej za dzień pracy na
wyścigach torowych i za pół dnia pracy na coursingu.
4.8.1 Delegaci FCI/CSS nadzorujący Mistrzostwa
Na każde Mistrzostwa w wyścigach torowych lub w coursingu FCI/CSS wyznacza
delegata nadzorującego, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie imprezy, jej
przebieg, włącznie z kontrolą programu i z dużym wyprzedzeniem dokona inspekcji
terenu/toru. Może on zarządzić, jeżeli jest to potrzebne, każdą zmianę, a w specjalnych
przypadkach podejmuje decyzję ostateczną. W razie spraw spornych Komisja sędziowska
musi zasięgnąć jego opinii. Wszystkie wydatki związane z pobytem delegata pokrywa
organizator. Jeżeli delegat nadzorujący nie może pełnić swoich obowiązków, może
zostać zastąpiony przez przewodniczącego lub sekretarza CSS.
4.8.2 Osoby funkcyjne na wyścigach torowych
Komisja sędziowska musi składać się z trzech sędziów, z co najmniej dwóch różnych
krajów. Należy przewidzieć sędziów rezerwowych. Sędzia na mecie odpowiada za odczyt
obrazu i potwierdzenie wyników w każdej rasie. Podobnie organizator musi być pewien,
że w każdym sektorze toru jest po dwóch obserwatorów różnej narodowości, a łącznie
jest ich co najmniej ośmiu.
4.8.3 Sędziowie na coursingach
Mistrzostwa w coursingu i zawody Zwycięzca Świata CSS musi sędziować trzech sędziów,
z trzech różnych krajów. Należy przewidzieć sędziów rezerwowych, najlepiej
pochodzących z kolejnego, czwartego kraju.
W 2. Turze biegów psy mają być sędziowane przez trzech innych sędziów, z trzech
różnych krajów.
Sędzia zgłaszany przez krajową organizację kynologiczną jako kandydat na Mistrzostwa
w dniu zgłoszenia musi mieć odbyte co najmniej 3 sędziowania na coursingach
międzynarodowych.
4.8.4 Asystent parkuru na coursingu
Asystent parkuru wspiera pracę komisarza coursingu w zakresie organizacji pracy na
parkurze i komunikacji pomiędzy parkurem i sekretariatem zawodów. Jest osobą
wspomagającą operatora wabika i sędziów we wszystkich kwestiach mających wpływ na
sprawny przebieg imprezy.
Osoba będąca kandydatem do pełnienia tej funkcji powinna wyróżniać się dobrą
znajomością regulaminów FCI dotyczących coursingu. Powinna mieć umiejętności
pozwalające na szybką analizę kart z ocenami biegów, ocenę ich prawidłowości i w razie
potrzeby wskazania na rozbieżności. Musi dobrze posługiwać się językiem angielskim. W
miarę możliwości powinny to być osoby z doświadczeniem w pracy w sekretariacie.
Idealnym kandydatem do pełnienia tej funkcji jest sędzia coursingowy.
4.8.5 Zadania asystenta parkuru:
1) asystent parkuru jest zobowiązany do sprawdzania kart ocen biegów. Karta
oceny biegów może zawierać na jednej stronie maksymalnie 10 biegów. Po
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2)

3)
4)
5)
6)

wypełnieniu całej strony asystent parkuru zbiera karty ocen od wszystkich
sędziów;
asystent porównuje karty ocen i sprawdza czy na karcie/kartach występują duże
odchylenia/rozbieżności w punktacji. O nałożeniu kar takich jak dyskwalifikacja,
wykluczenie lub odjęcie punktów za niewłaściwy start, decydują sędziowie
większością głosów, a bieg musi zawsze zostać oceniony przez sędziego;
w przypadku wystąpienia jednego z przypadków opisanych w punkcie 2, asystent
parkuru musi podejść do sędziego/sędziów i omówić zaistniały problem;
niezależnie od podjętej decyzji, korekty lub utrzymania wyniku, sędzia musi
potwierdzić wynik podpisem na karcie;
jeżeli rozbieżności lub sprzeczności nie mogą zostać wyjaśnione, informuje o tym
delegata nadzorującego FCI/CSS.;
po sprawdzeniu karty oceny przez asystenta parkuru i konsultacjach z sędziami,
jeśli są niezbędne, goniec przekazuje kartę do sekretariatu. Asystent parkuru
pozostaje w strefie rozgrywania zawodów.

4.9 Zasady przyznawania tytułów
Jeżeli w danej rasie w każdej płci na starcie Mistrzostw Świata FCI i zawodów
Zwycięzca Świata CSS jest co najmniej sześć psów, tytuły przyznaje się w obrębie
rasy.
Jeżeli w danej rasie w każdej płci na starcie Mistrzostw FCI i/lub zawodów
Zwycięzca Świata CSS jest co najmniej sześć psów, tytuły przyznawane są
zwycięskim psom i zwycięskim sukom (2 tytuły w klasie).

4.10 Dystanse na Mistrzostwach Świata FCI i zawodach Zwycięzca Świata CSS w
wyścigach torowych
4.10.1 Dystanse w wyścigach torowych
Obowiązujące dystanse na Mistrzostwach Świata FCI i zawodach Zwycięzca Świata CSS
w wyścigach torowych
dla whippetów , charcików włoskich oraz cirneco dell`Etna : 350 -365 metrów
dla pozostałych ras: 475 - 480 metrów
Małe odchylenia od wskazanych dystansów są tolerowane.
4.10.2 Dystanse w coursingu
Obowiązujące dystanse na Mistrzostwach Świata FCI i zawodach Zwycięzca Świata CSS w
coursingu
dla whippetów , charcików włoskich oraz cirneco dell`Etna: 600 - 800 metrów
dla pozostałych ras: 800 - 1000 metrów
Małe odchylenia od wskazanych dystansów są tolerowane.
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4.11 Wyróżnienia i nagrody
4.11.1 Dyplomy
Dyplomy dla zdobywców tytułów (od krajowej organizacji kynologicznej organizatora
zawodów).
4.11.2 Czapraki dla zwycięzców
Zwycięzcy otrzymują następujące czapraki:
biały, z tytułem “Mistrz Świata FCI w wyścigach torowych” i rok.
czerwony, z tytułem “Mistrz Świata FCI w coursingu” i rok.
niebieski, z tytułem “Zwycięzca Świata CSS w wyścigach torowych/ coursingu”i
rok.
Projekt czapraka musi zostać zatwierdzony przez nadzorującego delegata FCI/CSS.
4.11.3 Finaliści
Upominki pamiątkowe dla pierwszych sześciu psów.

4.12 Opłaty startowe
Wysokość opłaty startowej w Mistrzostwach ustala CSS w euro. Opłata startowa musi
zostać przesłana organizatorowi w wyznaczonym czasie na wskazany rachunek
bankowy. W wyjątkowych sytuacjach kierownik ekipy może uiścić organizatorowi opłatę
startową na miejscu.

4.13 Kierownik ekipy
Łącznie ze zgłoszeniem zawodników każda organizacja krajowa musi przesłać nominację
kierownika ekipy.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Kierownik ekipy podczas całej imprezy jest przedstawicielem krajowej
organizacji kynologicznej i uczestników ze swojego kraju.
Jest odpowiedzialny za przekazywanie wszystkich zaleceń organizatora
członkom swojej ekipy.
Jest łącznikiem między poszczególnymi właścicielami psów w swojej ekipie a
organizatorem imprezy.
Wyłącznie kierownik ekipy ma prawo omawiać z organizatorem problemy,
zadawać mu pytania, wysuwać sugestie, zgłaszać zastrzeżenia i skargi w imieniu
członków swojej ekipy.
Udziela członkom swojej ekipy wyjaśnień, porad oraz jest odpowiedzialny za
utrzymanie dyscypliny w swojej ekipie.
Jest odpowiedzialny za sprawdzenie i zebranie książeczek i kart licencyjnych od
członków ekipy i przekazanie ich do Sekretariatu imprezy. Członkowie ekipy
powinni jak najszybciej zgłosić kierownikowi ekipy ewentualne wycofanie psa z
zawodów.
Kierownikowi ekipy (jednemu na krajową organizację kynologiczną) przysługuje:
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bezpłatne zakwaterowanie (na campingu)
bezpłatne posiłki w dniu pełnienia swojej funkcji (śniadanie, obiad, kolacja)

4.14 Zasady organizacyjne i sprzęt
Organizator jest odpowiedzialny za zapewnienie rezerwowego sprzętu, aby
zagwarantować sprawny przebieg zawodów. Organizator musi zapewnić 100%
wszystkich zapasowych elementów/części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia
zawodów.
4.14.1 Organizacja wyścigów torowych przy dużej liczbie zgłoszeń
Przy dużej liczbie zgłoszeń organizator może zaplanować Mistrzostwa Świata FCI i
zawody Zwycięzca Świata CSS w wyścigach torowych na kilka następujących po sobie
dni. Wyścigi w poszczególnych rasach muszą być przeprowadzone jednego dnia.
4.14.2 Organizacja coursingów przy dużej liczbie zgłoszeń
Przy dużej liczbie zgłoszeń organizator może zaplanować Mistrzostwa Świata FCI i
zawody Zwycięzca Świata CSS w coursingu na kilka następujących po sobie dni. Biegi w
poszczególnych rasach muszą być przeprowadzone jednego dnia.
4.14.3 Pomiar czasu na wyścigach torowych
Do pomiaru czasu na mecie wymagana jest fotokomórka. Pomiar czasu dokonywany jest
dla wszystkich psów przebiegających linię mety. Urządzenie do pomiaru czasu musi
zapewnić organizator.
4.14.4 Zastępczy pomiar czasu na wyścigach torowych
Do pomiaru czasu musi być przewidziany całkowicie niezależny system zastępczy. Musi
on funkcjonować równolegle, aby zapewnić mierzenie czasu niezależnie od zaistniałych
okoliczności.
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5. Tytuły FCI
5.1 Tytuł „Międzynarodowy Champion Wyścigowy” / Wymagania dotyczące wniosku
FCI-CACIL
5.1.1 Rasy
Niniejsze przepisy dotyczą ras chartów 10. grupy FCI, dla których organizowane są
wyścigi torowe i coursingi pod patronatem FCI.
5.1.2 Zawody objęte regulaminem
Niniejszy Regulamin dotyczy międzynarodowych wyścigów torowych i coursingów, na
których przyznawany jest wniosek FCI-CACIL, a które zostały zgłoszone przez krajowe
organizacje kynologiczne i zaakceptowane przez FCI/CSS.
5.1.3 Wymagania do przyznania tytułu championa
Tytuł „Międzynarodowy Champion Wyścigów” ( „Champion International de Course”) C.I.C przyznawany jest przez FCI po spełnieniu następujących warunków:
1) whippety, charciki włoskie w wieku powyżej 15 miesięcy, pozostałe rasy powyżej
18 miesięcy muszą uzyskać co najmniej 3 wnioski FCI-CACIL („Certificats
d’Aptitude au Championnat International de Lévriers”) lub 2 wnioski FCI-CACIL i 2
Res. FCI-CACIL w dwóch różnych krajach (od dwóch różnych organizacji
kynologicznych). Wyjątek: dla następujących krajów: Norwegia, Szwecja,
Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i Rosja, w których wyścigi/coursingi rangi FCICACIL są organizowane nie częściej niż dwa razy w roku, a także kraje te znajdują
się w dużej odległości od Europy Środkowej, liczba wymaganych wniosków CACIL
jest zmniejszona do 2 wniosków CACIL lub 1 wniosku FCI-CACIL i 2 Res. FCI-CACIL;
2) wnioski FCI-CACIL są przyznawane psu z licencją FCI-CACIL gdy:
właściciel zgłaszając psa wnioskuje o FCI-CACIL; bez niniejszego
zgłoszenia, wniosek CACIL zostanie przekazany psu na kolejnym miejscu,
aż do miejsca szóstego włącznie;
w wyścigach torowych pies spełnia warunki przedstawione w pkt. 2.1;
w coursingu pies spełnia warunki przedstawione w pkt. 3.3;
w przypadku nieparzystej liczby zgłoszeń stosuje się zaokrąglenie w górę
w celu ustalenia pierwszej połowy stawki (np. w przypadku 9
uczestników, 5 psów uznaje się za należące do pierwszej połowy stawki);
3) pomiędzy przyznaniem pierwszego i ostatniego wniosku FCI-CACIL lub Res. FCICACIL musi upłynąć co najmniej jeden rok i jeden dzień.
5.1.4 Reserve FCI-CACIL
Sędziowie mogą przyznać wniosek Reserve FCI-CACIL psu, który zajął kolejne miejsce po
zwycięzcy, o ile został złożony dowód uzyskania przez tego psa stosownej oceny na
wystawie psów rasowych oraz spełnione są warunki opisane w pkt. 5.1.3.
Wnioski FCI-CACIL i Res-FCI-CACIL sędziowie przyznają bez sprawdzania czy pies posiada
pełny rodowód i czy jest zarejestrowany w uznanych księgach rodowodowych.
Reserve FCI-CACIL (Res-FCI-CACIL) jest uznawany przy przyznawaniu tytułu
„Międzynarodowy Champion Wyścigowy” pod warunkiem, że wniosek FCI-CACIL został
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przyznany psu, który jest już międzynarodowym championem wyścigów, bądź nie
spełnia on warunków zgodnie z punktem 5.1.6.
5.1.5 Liczba psów na starcie
1) Jeżeli w rasie na starcie stanie 5 lub mniej psów w łączonych klasach FCICACIL i CSS, nie przyznaje się wniosku FCI-CACIL w tej rasie.
2) Jeżeli w rasie na starcie stanie 6 lub więcej psów w łączonych klasach FCICACIL i CSS, można przyznać wniosek FCI-CACIL w tej rasie.
3) Jeżeli w rasie na starcie stanie 6 lub więcej psów i 6 lub więcej suk w klasie
FCI-CACIL, przyznaje się jeden wniosek FCI-CACIL na płeć.
5.1.6 Rodowód niepełny
Psom, które są wpisane do księgi wstępnej, zatwierdzenie wniosku FCI-CACIL
przyznanego przez sędziów nie jest możliwe. FCI-CACIL przechodzi na zdobywcę Res-FCICACIL.
5.1.7 Wniosek FCI-CACIL
Wnioski FCI-CACIL składa do Sekretariatu FCI właściwa krajowa organizacja
kynologiczna.
5.1.8 Zatwierdzenia wniosku przez FCI
Sekretariat FCI sprawdza, czy spełnione są warunki wymagane przepisami. Jeżeli rezultat
jest pozytywny zatwierdza wniosek sędziego. W innym wypadku wniosek FCI-CACIL nie
zostaje zatwierdzony.
5.1.9 Ostateczne przyznanie tytułu
Ostateczny tytuł „ Championa Wyścigów” („Champion de Course” ) przyznaje FCI.

5.2 Tytuł FCI „ Champion Piękności i Pracy” (Champion International de Beauté et
Performance – C.I.B.P.)
Aby otrzymać ten tytuł pies musi spełnić następujące warunki:
1) otrzymać 2 wnioski FCI-CACIB lub jeden wniosek FCI-CACIB i 2 Res.FCI- CACIB
w co najmniej dwóch różnych krajach (od dwóch różnych organizacji
kynologicznych) i od co najmniej dwóch różnych sędziów;
2) wziąć udział w co najmniej 3 zawodach z prawem do przyznania wniosku FCICACIL (wyścigach torowych lub coursingach) i otrzymać minimum 1 wniosek
FCI-CACIL lub 2 Res- FCI-CACIL;
3) pomiędzy otrzymaniem pierwszego i ostatniego wniosku FCI-CACIB lub
Res.FCI -CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień.
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6. Warunki zgłaszania psów do klasy użytkowej na międzynarodowych
wystawach FCI -CACIB
Aby zgłosić psa do klasy użytkowej należy do zgłoszenia dołączyć kopię obowiązującego
Certyfikatu użytkowości FCI, wystawionego przez zrzeszoną w FCI macierzystą
organizację kraju, w którym mieszka właściciel psa. Certyfikat potwierdza, że dany pies
spełnił następujące warunki:
1) posiada ważną licencję coursingową lub wyścigową.
2) w okresie dłuższym niż 1 rok i 1 dzień brał udział w co najmniej 2. wyścigach na
torze lub w coursingach w kalsie FCI – CACIL albo w klasie CSS, bez dyskwalifikacji.
Wyjątek. Dla następujących krajów: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa,
Litwa i Rosja, położonych z dala od centralnej Europy, które nie organizują więcej
niż 2 FCI-CACIL wyścigi torowe/coursingi, dopuszcza się dla tych krajów
uwzględnienie w tej liczbie udział w wyścigach torowych/coursinagach rangi
krajowej.
3) w minimum 2 międzynarodowych wyścigach na torze lub coursingach w klasie
FCI-CACIL lub CSS, pies musi uplasować się w pierwszej połowie listy wyników. W
przypadku nieparzystej liczby startujących psów pozycję zaokrągla się w górę w
celu ustalenia pierwszej połowy (np. w przypadku 9 startujących psów w pierwszej
połowie będzie 5 pierwszych lokat). Minimalna liczba zgłoszeń na rasę - 3 psy.
4) ponadto w przypadku udziału w coursingach pies musi uzyskać co najmniej 75%
maksymalnej liczby punktów zgodnie z zasadami zawartymi w § 3.7 niniejszego
Regulaminu.
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7. ZAŁĄCZNIKI do Regulaminu
7.1. Informacje o zgłoszeniach na Mistrzostwa
Zgłoszenia mogą być wysłane do organizatora wyłącznie za pośrednictwem uznanej
krajowej organizacji kynologicznej.
Zgłoszenie przesyłane organizatorowi wyścigów torowych i coursingów FCI musi
zawierać:
1) informację o imprezie::
- miejsce i data imprezy.
2) dane psa:
- nazwa psa;
- rasa;
- płeć;
- data urodzenia;
- numer rodowodu /numer licencji;
- nr identyfikacyjny psa (chip//tatuaż);
- wide runner [ informacja czy psa zaliczono do biegających po zewnętrznej stronie
toru].
3) wide runner (wyścigi na torze)
4) klasa zgłoszonego psa.
5) dane właściciela:
- nazwisko;
- adres;
- kraj;
- telefon;
- e-mail.
7.2. Wzory czapraków wyścigowych
Poniższe dane odnoszą się do wyścigów torowych.
Nr 1 kolor czerwony, cyfra „1” biała
Nr 2 kolor niebieski, cyfra „2” biała
Nr 3 kolor biała , cyfra „3” czarna
Nr 4 kolor czarny, cyfra „4” biała
Nr 5 kolor żółty, cyfra „5” czarna
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Nr 6 kolor czarno-biały, cyfra „6” czerwona

Dopuszcza się używanie elastycznych czapraków (ang. stretch racing jackets).
Czerwone lub białe czapraki używane w coursingu nie mogą posiadać numerów i nie
mogą mieć żadnych innych napisów ani oznaczeń.
7.3. Wzory wymaganych kagańców
Kagańce muszą być solidne i wystarczająco stabilne, aby zapobiec urazom. Muszą
pasować do psa, nie mogą być zbyt luźne ani za ciasne.
Kagańce w kolorach flag narodowych, neonowych, odblaskowych lub jaskrawych nie są
dozwolone.
Materiałem na kagańce może być drut stalowy, drut stalowy powlekany plastikiem,
plastik, lub inny podobny materiał.
Poniżej przykłady kilku wzorów kagańców. Dozwolone są podobne o ile spełniają
powyżej wskazane normy.
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7.4 Obroże i smycze coursingowe
Dozwolone jest używanie mechanizmów zaciskowych, jeżeli są wyposażone w system
pozwalający szybko uwolnić psa, żadna z części nie zostaje na psie (np. obroża), a ich
użycie nie przeszkadza innym psom lub ich handlerom.
Dopuszczalne są następujące rozwiązania:
- smycz zaciskowa z mechanizmem w obroży (podobnym do karabińczyka), który
uwalnia psa przy bezpośrednim nacisku lub za pomocą dłuższej pętli i uchwytu;
- smycz zaciskowa bez mechanizmu. Rysunek poniżej jest przykładem systemu łączącego
obrożę ze smyczą.

7.5. Zasady nadzoru weterynaryjnego
7.5.1. Kontrola weterynaryjna przed zawodami
Do obowiązków lekarza weterynarii należy kontrola ważności szczepień w paszportach,
o ile zgodnie z lokalnymi przepisami nie przejmie tych obowiązków lekarz urzędowy.
Ponadto w czasie przyjmowania psów na zawody powinno być przeprowadzone
badanie ogólne, w czasie którego sprawdza się, czy pies może być dopuszczony do
biegów. Psy w ogólnej złej kondycji muszą być wycofane z zawodów.
Lekarz weterynarii jest jedyną osobą uprawnioną do dopuszczenia bądź nie psa do
zawodów ze względu na stan zdrowia. Jego decyzja nie podlega protestom.
Badanie ogólne powinno obejmować:
1) kontrolę spojówek, przy stwierdzeniu zapalenia spojówek powinna być psu
zmierzona temperatura ciała;
2) sprawdzenie czy suka nie ma cieczki. Suki w cieczce nie są dopuszczane do
zawodów;
3) sprawdzenie łap, ze szczególnym zwróceniem uwagi, czy nie są poranione;
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4) sprawdzenie, czy stawy palców nie są bolesne poprzez ich zginanie i
prostowanie;
5) obserwację psa w ruchu. Przy zauważonej kulawiźnie konieczne jest
przeprowadzenie dokładnego badania.
7.5.2. Nadzór weterynaryjny w czasie zawodów
Lekarz weterynarii zawodów musi być obecny przez cały czas trwania wyścigów na torze
lub coursingu. Powinien posiadać na swym wyposażeniu środki umożliwiające udzielenie
na miejscu pierwszej pomocy w każdym przypadku (opatrzenie zranień, możliwość
unieruchomienia kontuzjowanej kończyny, interwencja w razie niedomagań serca i
krążenia krwi).
Podczas zawodów lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za nadzór nad startującymi
psami, dotyczy to ich kondycji ogólnej, ewentualnych zranień czy podejrzenia
stosowania dopingu, itp. Komisja sędziowska musi wykluczyć psa, uznanego przez
lekarza weterynarii za niezdolnego do dalszych biegów.
Lekarz weterynarii powinien obserwować psy przed każdym biegiem i powiadamiać
natychmiast osoby funkcyjne o wszelkich zauważonych urazach. Psy, których to dotyczy,
muszą zostać wykluczone z biegów. Obserwację powinien prowadzić podczas
przygotowań do startu / w strefie przygotowawczej tak, aby pies z podejrzeniem
kontuzji mógł zostać przez niego dokładnie zbadany. Dopóki nie zapadnie ostateczna
decyzja, bieg musi zostać wstrzymany (lub opóźniony).
Wynagrodzenie i wszelkie wydatki związane z urzędowaniem lekarza weterynarii
pokrywa organizator imprezy. Tylko koszt interwencji lekarza w indywidualnych
przypadkach ponosi właściciel psa.
7.6. Specyfikacje torów / klasyfikacja torów FCI
7.6.1. Kategoria „A”
Tory dopuszczone do przeprowadzania wyścigów krajowych i międzynarodowych z
możliwością przyznawania tytułów FCI .
7.6.2. Kategoria „B”
Tory dopuszczone do przeprowadzania wyścigów krajowych i międzynarodowych bez
możliwości przyznawania tytułów FCI
7.6.3. Wymagane warunki dla torów
7.6.3.1. Ogólne
1) Podłoża wszystkich torów muszą być perfekcyjnie przygotowane, bez
nierówności lub innych niebezpieczeństw zagrażających psom.
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2) Podłoże musi być dobrze pokryte gęstą trawą lub piaskiem, albo trawą i
piaskiem na łukach .
3) Tor musi dawać możliwość przeprowadzenia na nim zarówno biegów na
dystansach 345 do 390 metrów, jak i dystansach 475 do 480 metrów, z
uwzględnieniem wymaganej długości pierwszej prostej po starcie.
4) Boksy startowe muszą być tak ustawione, żeby po starcie psy miały do
przebiegnięcia prostą o długości co najmniej 40 metrów.
5) Strefa przygotowawcza musi być oddzielona od pola startowego. Musi być
czysta i umożliwiać przygotowanie psów do startu. Widoczność na pole
startowe musi być psu ograniczona, jeżeli to konieczne - dodatkowymi
przegrodami.
6. Obszar zatrzymania wabika musi znajdować się ok. 50 metrów za linią mety.
7.6.3.2. Specyfikacja dla kategorii „A”
Promienie łuków muszą wynosić co najmniej 42 metry. Dotyczy to zarówno łuków
płaskich, jak i pochyłych. Za łuk pochyły, zwany łukiem profilowanym, uważa się łuk
mający wzniesienie co najmniej 8% w stosunku do płaszczyzny toru. Szerokość toru na
prostych musi mieć co najmniej 6 metrów, na łukach płaskich co najmniej 8 metrów, na
łukach pochyłych 7 metrów.
7.6.3.3. Specyfikacja dla kategorii „B”
Promienie łuków muszą wynosić co najmniej 40 metrów. Dotyczy to zarówno łuków
płaskich, jak i pochyłych. Za łuk pochyły uznaje się łuk mający wzniesienie co najmniej
8% w stosunku do płaszczyzny toru.
Szerokość toru na prostych musi wynosić minimum 5 metrów, zaś na łukach minimum
7 metrów.
7.7. Zatwierdzanie sędziów na wszystkie zawody krajowe i międzynarodowe
Wszyscy sędziowie i członkowie komisji sędziowskiej zapraszani na wszelkie krajowe lub
międzynarodowe zawody organizowane przez zrzeszoną w FCI krajową organizację
kynologiczną lub klub działający w ramach organizacji krajowej zrzeszonej w FCI muszą
przede wszystkim uzyskać zgodę na sędziowanie swojej krajowej organizacji
kynologicznej.
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